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RESUMO 

 
A tecnologia da informação trouxe muitos desafios para a gestão de documentos 

nas instituições públicas e privadas. Com a finalidade de orientar os arquivistas e 

desenvolvedores de sistemas para gestão de documentos, a Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

lançou o e-ARQ Brasil. Este documento reúne os requisitos necessários para que 

um sistema de gerenciamento de documentos seja considerado um sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD). Com o intuito de 

complementar o documento, a CTDE lançou quatro orientações técnicas. Está 

pesquisa se detém na Orientação Técnica n° 2, que apresenta um Modelo Entidade-

Relacionamento para base de dados na implementação de um SIGAD. Os objetivos 

deste trabalho são: analisar o modelo conceitual do SIGAD e verificar se há 

ambiguidades ou problemas de expressividade com base nos pressupostos de uma 

ontologia de fundamentação (Unified Foundation Ontology – UFO). Esta pesquisa é 

caráter exploratório, utiliza-se da pesquisa bibliográfica como procedimentos 

técnicos e tem como natureza a pesquisa qualitativa. Percebeu-se a ausência de 

vários conceitos no modelo conceitual da CTDE e a necessidade de conceitos mais 

precisos existentes neste modelo.  

 

 

Palavras-chave: Modelo Conceitual da Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos. SIGAD. Gestão Arquivística de Documentos. Modelo Conceitual. 

Ontologia de Fundamentação. UFO. 

  



 
  

ABSTRACT 

Information technology has brought many challenges for records management in 

public and private institutions. In order to guide archivists and developers of records 

management systems, the Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) of 

The Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) has launched e-ARQ Brasil. This 

document assembles the requirements for records management systems to be 

considered a Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos 

(SIGAD). In order to complement this document, CTDE has issued four technical 

guidelines. This research is based on Technical Guidance No. 2, which presents an 

Entity-Relationship Model for database implementation of a SIGAD. The aim of this 

work is to analyze the conceptual model of the SIGAD and to verify if there are 

ambiguities or expressivity problems based on the assumptions of the fundamental 

ontology (Unified Foundational Ontology – UFO). This research is exploratory, it uses 

bibliographic research as technical procedures and has the nature of qualitative 

research. It was noticed the absence of several concepts in the conceptual model of 

CTDE and the need for more precise concepts in that model. 

 

Keywords: Conceptual Model of Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. 

SIGAD. Archival Records Management. Conceptual Model. Fundamental Ontology. 

UFO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da produção de documentos em meio digital, percebe-se um 

empenho de vários profissionais na oferta de soluções de informática para gestão da 

massa documental gerada nas atividades das instituições e empresas. Neste caso, 

ações importantes devem ser observadas para que essas soluções possam atender 

às necessidades das organizações que pretendem utilizar esses sistemas. Uma 

delas é a elaboração de modelos conceituais, que fornecem uma visão geral do 

domínio-alvo do sistema e, assim, auxiliam na compreensão dos conceitos 

relevantes desse domínio. 

Diante disso, o foco deste trabalho se encontra na análise do Modelo 

Conceitual proposto pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) e na 

comparação do mesmo com os pressupostos de uma ontologia de fundamentação1. 

Isso se dá, pelo fato de que estas ontologias têm sido utilizadas para apoiar a 

elaboração de modelos conceituais mais precisos (MEDEIROS, 2012) e têm sido 

usadas, especificamente, para fundamentar a elaboração de modelos que embasam 

o desenvolvimento de sistemas de informação. 

 Considerando que a produção de documentos é uma necessidade do homem, 

das organizações e das empresas, eles surgem como provas da existência e 

comprovação das atividades que os indivíduos e as instituições realizam durante sua 

vida. No entanto, um novo contexto tem se desenrolado na atualidade. As 

informações, que antes tinham como principal suporte o papel, têm ganhado novos 

formatos com o advento da Tecnologia da Informação (TI). 

 Não se pode negar os avanços que as novas tecnologias da informação 

trouxeram para a sociedade. Os novos aparelhos, aplicativos e programas estão 

sendo muito usados nos vários segmentos da vida dos indivíduos, facilitando tarefas 

do dia a dia e rotinas no trabalho, etc. Diante disso, foi observado como o 

desenvolvimento de softwares (por exemplo, aplicativos e programas) e de 

hardwares (por exemplo, celulares, computadores) impactaram muitos segmentos 

atuais. Nesta perspectiva, Almeida Júnior (1997, p. 11) afirma: 

 
Seria prova de insanidade não reconhecer os avanços tecnológicos. 
Qualquer pessoa, sem esforços, pode perceber as alterações que estão, 

                                                           
1
 Uma ontologia que contém categorias gerais aplicáveis a quaisquer domínios de conhecimento. 

Esse conceito será explicado no capítulo 4. 
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vertiginosamente, ocorrendo ao seu redor. As sofisticações dos aparelhos 
eletrônicos; as facilidades oferecidas para os clientes dos bancos; a 
possibilidade de gravações, não só sonoras mas também visuais; o uso 
cada vez maior de microcomputadores no comércio, na indústria e, mesmo, 
nas residências; os novos brinquedos infantis que interagem com a criança 
a partir de comandos desencadeados em programas de televisão; os 
aparelhos utilizados pelo setor da saúde, que possibilitam maior rapidez, 
confiabilidade e segurança nos diagnósticos, enfim, todo um aparato que 
interfere no cotidiano das pessoas (ALMEIDA JÚNIOR, 1997, p. 11). 

 

 Além disso, não podemos ser inocentes em acreditar que, diante dessa 

realidade, os arquivos não seriam afetados com os avanços e a adoção dessas 

novas tecnologias, visto que “A evolução tecnológica é um fator que teve impacto 

significativo em vários aspectos da ‘vida’ dos arquivos, como, por exemplo, a 

mudança de ênfase do suporte dos documentos para o conteúdo e a informação 

neles contida”, conforme apontado por Mariz (2012, p. 19). 

 As novas TI trouxeram profundas mudanças, claramente visíveis nos âmbitos 

social e cultural, assim como nas rotinas das instituições, no comportamento das 

pessoas, no ciclo de inovação de novas ciências e de outras tecnologias. Essas 

novas tecnologias trouxeram consigo transformações em várias áreas, mais 

especificamente no campo do conhecimento arquivístico. No decorrer destas 

transformações temporais, as TI provocaram e continuam provocando alterações 

nos conceitos e métodos das organizações, no que se refere especificamente aos 

arquivos. Tais mudanças podem ser percebidas nos processos de trabalho, nos 

padrões de produtividade e nas formas de atendimento aos clientes e/ou cidadãos 

pelas unidades de informação. 

 Nesse contexto, surge o documento arquivístico digital, que demanda novas 

formas de gestão. Essa nova configuração social tem exigido dos produtores dos 

documentos e dos arquivistas uma postura mais proativa para que se possa garantir 

o uso e preservação dessa documentação. 

A lei federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que normatiza a política de 

arquivos no Brasil, deixa claro que todos os documentos arquivísticos devem ser 

objetos dos programas de gestão de documentos. Sendo assim, podemos inferir que 

tanto os documentos arquivísticos digitais, quanto os nãos digitais devem ser 

geridos por um programa de gestão de documentos, ou seja, que todos os 

documentos arquivísticos digitais e não digitais devem ser geridos pelos sistemas 

informatizados de gestão de documentos arquivístico. 
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 O documento digital impõe uma quebra de paradigma evidenciada pela 

utilização da TI, na medida em que nele não há “[...] uma unidade indissolúvel entre 

a informação e seu suporte” (SANTOS, 2012, p. 118). Uma característica que se 

destaca na atualidade é a busca pela inserção de princípios arquivísticos nos 

ambientes informacionais digitais para que os documentos arquivísticos digitais 

possam ser confiáveis, acessíveis e preservados ao longo do tempo. Tal atitude 

exigiu uma readequação dos processos de gestão arquivística de documentos nos 

sistemas informatizados e o estabelecimento de diretrizes para os repositórios 

arquivísticos digitais (ALVES, 2016). 

Neste cenário, a busca pelo domínio da construção de sistemas voltados para 

a gestão de documentos digitais tem sido constante na literatura arquivística 

internacional dos últimos anos (RONDINELLI, 2005; NEGREIROS, 2007; SANTOS; 

TOUTAIN, 2007). Considerando a gestão do documento arquivístico digital, 

Rondinelli (2005) aponta que existem duas correntes de estudo, sendo uma delas 

fundamentada na aplicação da diplomática arquivística contemporânea na análise 

do documento digital e a outra tendo enfoque na criação de requisitos arquivísticos 

para os sistemas de gestão. Neste trabalho, o foco é na segunda corrente, a qual se 

encontra as necessidades dos sistemas informatizados para gestão de documentos 

arquivísticos. 

 No processo de gestão de documentos arquivísticos, as administrações 

pública e privada utilizam ferramentas da TI e o mercado de desenvolvimento de 

sistemas de informação tem criado softwares para isso. No entanto, Silva e Bedin 

(2014, p. 300), no contexto de sistemas informatizados de gestão arquivística, 

apontam que “são poucas as iniciativas no Brasil que de fato aplicam a Gestão 

Documental em sua totalidade”, e concluem que na “prática o tratamento dos 

arquivos é algo distante da teoria, muitas vezes rejeitada pelo esquecimento ou pela 

falta de conhecimento”. 

 Neste sentido, a análise de literatura existente indicou uma carência de 

estudos que orientem profissionais de TI e de outras áreas que utilizam esses 

sistemas, como por exemplo, os arquivistas, bibliotecários, museólogos, entre 

outros, no conhecimento de modelos relacionados ao domínio da gestão de 

documentos em formato digital e não digital. Tudo indica que, os sistemas de 

gerenciamento arquivístico de documentos construídos não atendem a todos os 
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requisitos do e-ARQ Brasil e que esses sistemas ainda possuem funcionalidades 

que refletem um entendimento equivocado ou incompleto das reais necessidades de 

gestão do documento arquivístico. Esta afirmação pode ser comprovada na crítica 

do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) ao Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) (CONARQ, 2015).  

Santos (2012) salienta que essa realidade ainda se faz presente devido à 

profissão do arquivista continuar sendo vista de modo muito relacionado à técnica do 

tratamento dos documentos em papel, o que, como consequência, acarreta a 

dificuldade em reconhecer o quanto os arquivistas podem vir a contribuir nos 

projetos de gestão de documentos digitais.  

 Há tentativas de elaborar modelos que tratem a realidade do documento 

arquivístico digital, mas elas ainda são incipientes ou expressam ambiguidades que 

podem levar a desenvolver sistemas incapazes de atender adequadamente às 

necessidades de gestão do documento arquivístico. No entanto, de 1992 a 1995, o 

Grupo de Estudo da Federação Internacional das Associações e Instituições 

Bibliotecárias (em inglês International Federation of Library Associations and 

Institutions - IFLA) sobre os Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos (em 

inglês Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR) desenvolveu um 

modelo do tipo entidade-relacionamento como uma visão geral do universo 

bibliográfico, pretendendo ser independente de qualquer código de catalogação ou 

implementação. O próprio relatório FRBR inclui uma descrição do modelo conceitual, 

apresentando nele as entidades, relacionamentos e atributos (ou metadados, como 

estes vem sendo chamados atualmente) e uma proposta relacionada ao registro 

bibliográfico em nível nacional para todos os tipos de materiais e tarefas de usuários 

associadas aos recursos bibliográficos descritos nos catálogos, bibliografias e outras 

ferramentas bibliográficas (TILLETT, 2003). 

 Por outro lado, os modelos conceituais para sistemas de gestão arquivística 

estão em processo de amadurecimento, como por exemplo, o modelo conceitual do 

SIGAD. Há, também, o modelo CIDOC-CRM em fase de elaboração. O modelo 

CIDOC-CRM constitui-se em uma ‘ontologia’ para informação acerca do patrimônio 

cultural, ou seja, descreve em uma linguagem formal os conceitos e relações 

explícitas e implícitas relevantes para a documentação do patrimônio cultural. O 

principal papel da ontologia do CRM do CIDOC consiste em servir de base para a 



13 

  
 

 
  

mediação da informação do patrimônio cultural e, assim, fornecer a “cola” semântica 

necessária para transformar as fontes de informação localizadas e díspares hoje em 

um recurso global coerente e valioso (CICOM; CIDOC, 2000). Soma-se a esse 

exemplo, o Modelo de Requisitos Funcionais da União Europeia (MoReq) 2 , 

Especificação de requisitos do DOD (EUA)3, Requisitos para sistemas de gestão de 

documentos eletrônicos do Reino Unido4 e a Norma ISO 15.4895, que se configuram 

como principais influências do e-ARQ Brasil. Outra iniciativa nesse sentido é o 

modelo da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do CONARQ, cuja 

estrutura apresenta um fragmento dos conceitos básicos para um Sistema 

Informatizado em Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), sendo assim uma 

importante iniciativa de desenvolvimento para gestão de documentos digitais.  

Desse modo, analisaremos o modelo conceitual da CTDE à luz dos 

requisitos obrigatórios do SIGAD e dos princípios de uma ontologia de 

fundamentação, que pode ser definida como um modelo formal, que visa apoiar a 

análise de modelos conceituais. Esse movimento visa auxiliar a identificar 

ambiguidades6 e imprecisões no modelo mencionado. Por esta razão, consideramos 

esta temática relevante, pois possibilitará evidenciar aspectos que devem ser 

observados no desenvolvimento de modelos conceituais de modo a torná-los mais 

                                                           
2
 “Model Requirements (MoReq) é uma especificação abrangente dos requisitos funcionais para o 

gerenciamento de registros eletrônicos. MoReq especifica um modelo de como as classificações de 
arquivos, registros, documentos, cronogramas de retenção, etc. se relacionam entre si. É aplicável a 
arquivos eletrônicos e híbridos (ou seja, arquivos contendo registros eletrônicos e em papel). O 
MoReq assume que todos eles serão gerenciados por um sistema chamado ERMS - Electronic 
Records Management System. Mas não é uma especificação técnica para um ERMS - apenas para o 
que o ERMS deve fazer. A MoReq apoia a gestão de registos eletrônicos com os níveis desejados de 
confiança e integridade, combinando as vantagens das formas electrónicas de trabalhar com os 
princípios tradicionais de gestão de registos. Sua abordagem pragmática também inclui requisitos não 
funcionais, como gerenciamento de documentos, fluxo de trabalho, preservação digital e outros 
assuntos relacionados” (IDABC, 2004). 
3
 Diretriz americana que estabelece políticas e atribui responsabilidades para o gerenciamento de 

documentos em todos os suportes (DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002). 
4
 Requirements for Electronic Records Management Systems é o documento que estabelece um 

conjunto de requisitos referente ao desenvolvimento de sistemas de gestão de documentos (PUBLIC 
RECORDS OFFICE, 2002). 
5
 A ISO 15489 estabelece os principais conceitos e princípios para a criação, captura e 

gerenciamento de documentos, em todos os formatos (INTERNATIONAL..., 2016). 
6
 Problemas que surgem quando um termo ou uma estrutura semântica se presta a mais de uma 

interpretação (por homonímia ou polissemia) e, portanto, um de seus sentidos pode ser tomado pelo 
outro dentro de um contexto. A expressão que tem dois ou mais sentidos geralmente leva o usuário a 
mal-entendidos (BARITÉ, 2015, p. 26, tradução nossa). 
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precisos7, ou seja, mais fieis ao mundo real, no que diz respeito à conceituação dos 

objetos que representam e suas relações.  

 Também se pretende trazer um material teórico nos resultados deste trabalho, 

tendo nele definições sobre o documento arquivístico refletidas em um fragmento de 

um modelo conceitual, que pode vir a ser usado como base para o desenvolvimento 

de outro mais completo. A seguir, serão apresentados os objetivos que se pretende 

atingir com a realização deste estudo. 

 Como objetivo geral, pretende-se:  identificar a problemática da 

expressividade do modelo conceitual da Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos (CTDE) à luz dos pressupostos da ontologia de fundamentação UFO.  

São objetivos específicos: levantar e analisar a literatura no âmbito da Ciência 

da Informação e Ciência da Computação sobre modelos conceituais; descrever o 

modelo da CTDE e caracteriza-lo à luz da literatura da Arquivologia; identificar os 

pressupostos da ontologia de fundamentação, especificamente, Unified Foundational 

Ontology (UFO), quanto à elaboração de modelos conceituais; avaliar o modelo do 

SIGAD, proposto pela CTDE, a partir dos pressupostos da UFO. 

Desta forma, este trabalho está assim organizado. Além desta Introdução, na 

seção 2 apresenta-se a metodologia adotada. Na seção 3 discutem-se as questões 

que envolvem o e-Arq Brasil, no que diz respeito aos requisitos de um SIGAD, assim 

como os requisitos que abarcam o modelo conceitual do CTDE. Na seção 4 

apresentam-se os conceitos referentes à Ontologia de Fundamentação. A seção 5 

apresenta o formalismo de representação da ONTOUML, objetivando explicar as 

convenções existentes e possibilitar o entendimento do modelo expresso nessa 

extensão. Na seção 6 o modelo conceitual proposto pela CTDE será submetido à 

ferramenta Ontouml Lightweight Editor (OLED), que auxilia no desenvolvimento, 

verificação, validação, detecção e retificação de padrões ontológicos. Na seção 7 é 

realizada a análise propriamente dos problemas de expressividade do modelo da 

CTDE com base na ONTOUML e, finalmente, na seção 8 nossas conclusões são 

apresentadas.  

 

 

  

                                                           
7
 A precisão, em relação à modelagem de dados, significa que existe uma maneira clara e inequívoca 

de ler cada símbolo e termo no modelo conceitual (HOBERMAN, 2016, p. 23). 



15 

  
 

 
  

2 METODOLOGIA 

 

Minayo (1994, p. 14) conceitua metodologia como “o caminho do 

pensamento e a prática na abordagem da realidade”. Ou seja, compreende-se que a 

metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do 

pesquisador (sua experiência, sua capacidade crítica e sua sensibilidade) (MINAYO, 

1994, p. 14).   

Liston e Silva (2012, p. 2) definem metodologia da pesquisa como o 

 
estudo dos métodos ou da forma, ou dos instrumentos necessários para a 
construção de uma pesquisa científica; é uma disciplina a serviço da 
Ciência. O conhecimento dos métodos que auxiliam na elaboração do 
trabalho científico (LISTON; SILVA, 2012, p. 2). 
 

 Diante disso, nesta seção serão relatados os procedimentos metodológicos 

adotados para a análise do modelo conceitual do SIGAD. Esta pesquisa se encontra 

pautada em uma metodologia de caráter exploratório, pois com este tipo de 

abordagem investigativa busca-se familiarização com a temática de sistemas 

informatizados de gestão de documentos arquivísticos digitais e não digitais. 

Conforme apontado por Gil (2002), este tipo de pesquisa tem: 

 
[...] como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que 
estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 
descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de 
modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 
ao fato estudado (GIL, 2002, p. 41). 

 

 Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa será bibliográfica, 

pois será elaborada a partir de leituras de artigos e livros das áreas de Ciência da 

Informação, Arquivologia e Ciência da Computação. Gil (2002) aponta que a 

vantagem da pesquisa de cunho bibliográfico 

 
reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 
problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço (GIL, 
2002, p. 44). 

 

No âmbito acadêmico, é imprescindível, na construção do conhecimento 

técnico-científico, uma pesquisa teórica. Pádua (2007) afirma, que desse modo, é 

possível adquirir autoridade sobre o conhecimento científico em questão. Segundo 
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Rampazzo (2005), a assimilação da fundamentação teórica das ciências, das artes e 

das técnicas na ciência, se faz por intermédio de pesquisa bibliográfica. 

Este trabalho, com relação à natureza, enquadra-se na pesquisa qualitativa, 

visto que: 

 
a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada 
inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à 
pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a 
áreas como a Psicologia e a Educação (MINAYO, 2001, p. 14 apud 
GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

  

Em seguida, serão relatados os procedimentos metodológicos adotados para 

possibilitar a análise do modelo conceitual do SIGAD. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com a finalidade de se consolidar o estudo proposto, foram realizados 

procedimentos metodológicos para alcance dos objetivos específicos que 

consideramos atingir quando da concretização do objetivo geral, o qual é identificar 

a problemática da expressividade do modelo conceitual da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE) à luz dos pressupostos de uma ontologia de 

fundamentação. Para isso, foram utilizados como fontes de informação: o Portal de 

Periódicos da Capes, a Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), o 

Repositório das Apresentações e Palestras nos Encontros Nacionais de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Ciência da Informação (BENANCIB) e a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

 A escolha pelo uso do Portal Capes justifica-se no fato do mesmo congregar 

artigos de periódicos pertencentes a vários segmentos da ciência no Brasil. Os 

periódicos hospedados nessa base possuem, em suas políticas de publicações, o 

critério de avaliação por pares das áreas temáticas em questão. Igualmente, o Portal 

da Capes cobre a parte da Ciência da Computação e soma-se a isso, que abrange, 

também, os periódicos da Ciência da Informação.  

Semelhantemente, foram escolhidas a BRAPCI, o BENACIB e a BDTD, pois 

essas bases de dados eletrônicas são especializadas nas áreas de Ciência da 

Informação, Ciência da Computação e Arquivologia.  



17 

  
 

 
  

Para atingir o primeiro objetivo específico (levantar e analisar a literatura no 

âmbito da Ciência da Informação e Ciência da Computação sobre modelos 

conceituais), foram realizadas buscas nas bases de dados já citadas. As palavras-

chave pesquisadas foram: “modelo conceitual”, “modelagem conceitual” e “modelo 

entidade-relacionamento”. 

A busca foi restringida ao metadado assunto ou às palavras-chave, para que 

somente fossem recuperados artigos identificados por seus autores como 

pertencentes à temática pesquisada. A quantidade de artigos recuperados nas 

respectivas bases de dados se encontra na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Artigos recuperados relativos ao primeiro objetivo 

Base de 
dados 

Palavras-Chave Total de Artigos 

Modelo 
conceitual 

Modelagem 
conceitual 

Modelo 
entidade-

relacionamento 
Recuperados Selecionados 

BRAPCI 6 18 0 24 13 
BENANCIB 86 55 56 197 39 

BDTD 38 29 3 70 21 
CAPES 14 5 0 19 16 

TOTAL 144 107 59 310 89 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 
 Conforme pode ser observado, das 310 publicações relativas a todas as 

palavras-chave (modelo conceitual, modelagem conceitual e Modelo Entidade-

Relacionamento) apenas 89 artigos foram selecionados. Foi possível chegar a essa 

conclusão após análise dos resumos, que evidenciaram que outros 221 artigos 

recuperados não se mostraram pertinentes aos propósitos desta pesquisa, pois não 

explicavam o conceito de modelo conceitual, nem o de modelo entidade-

relacionamento. Essa análise possibilitou desenvolver a definição do conceito de 

modelo conceitual e do conceito de modelo entidade-relacionamento.  

 Quanto ao segundo objetivo específico (Descrever o modelo da CTDE e 

caracterizá-lo à luz da literatura analisada), o procedimento metodológico utilizado 

foi a identificação dos aspectos históricos e conceituais de tal modelo, visando 

evidenciar atributos e características que pudessem identificá-lo para os objetivos 

pretendidos no âmbito de sua análise. Para isso, foi realizado um levantamento 

bibliográfico nas mesmas bases de dados mencionadas anteriormente. As palavras-
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chave utilizadas foram: e-ARQ Brasil, SIGAD e Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos, gestão de arquivos digitais. 

Para demostrar a quantidade de textos recuperados nas bases de dados, 

apresenta-se aqui uma tabela, semelhante à anterior, onde se encontram 

relacionadas às bases, as palavras-chave e a quantidade de textos efetivamente 

utilizados. Realizou-se a estratégia de busca avançada, privilegiando: título, resumo 

e as palavras-chave. Na tabela 2 se encontram os resultados por termos buscados. 

 

Tabela 2 – Artigos recuperados relativos ao segundo objetivo 

Base de 
dados 

Palavras-Chave Total de Artigos 

e-ARQ 
Brasil 

SIGAD 

Sistemas 
Informatizados 

de Gestão 
Arquivística de 

Documento 

Gestão 
de 

Arquivos 
Digitais 

Recuperados Selecionados 

BRAPCI 1 0 1 1 3 3 
BENANCIB 0 2 0 0 2 2 

BDTD 9 3 0 0 12 12 
CAPES 0 13 0 0 13 3 
TOTAL 10 18 1 1 30 30 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

 Após o levantamento nas bases de dados, os artigos recuperados foram 

analisados para identificar quais se encaixavam ao contexto da Ciência da 

Informação ou Ciência da Computação, já que a temática de sistemas 

informatizados para gestão de documentos arquivísticos digitais é de interesse 

dessas duas áreas. 

Como estratégia para seleção das publicações que compuseram o arcabouço 

teórico para compreensão do modelo conceitual do SIGAD, foi realizada a leitura do 

título, resumo e palavras-chave, para que pudessem ser selecionados os artigos que 

estivessem no contexto da Ciência da Informação ou Ciência da Computação e que 

fossem adequados para descrever e caracterizar o modelo de CTDE. Foi observado 

que, das treze publicações recuperadas no Portal Capes, apenas três estavam 

alinhadas com a temática sistemas informatizados para gestão de documentos 

arquivísticos digitais.  

 Outra fonte de pesquisa importante foi o site do CONARQ, pois este órgão 

publica normas, diretrizes e requisitos no âmbito dos arquivos, sendo referência no 
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desenvolvimento de políticas para a gestão da documentação arquivística brasileira. 

Soma-se a isto o fato da CTDE ser vinculada ao CONARQ. 

 Para atingir o terceiro objetivo específico (identificar os pressupostos da 

ontologia de fundamentação UFO quanto à elaboração de modelos conceituais) 

foram, novamente, pesquisadas as bases de dados do Portal Capes, BRAPCI, 

BENANCIB e BDTD utilizando as seguintes palavras chave: ontologia, ontologia de 

fundamentação e OntoUML. 

Vale ressaltar que, como nos objetivos anteriores, a busca foi restringida ao 

metadado assunto ou palavras-chave, para que somente fossem recuperados 

artigos identificados por seus autores como pertencentes à temática pesquisada. 

Também foi feito o filtro por trabalhos publicados no idioma português e no intervalo 

temporal dos anos de 2010-2018. A quantidade de artigos recuperados nas bases 

de dados se encontra apresentada na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Artigos recuperados de acordo com as palavras-chave usadas 

Base de 
dados 

Palavras-Chave Total de Artigos 

Ontologia Ontologia de 
Fundamentação 

OntoUML Recuperados Selecionados 

BRAPCI 100 2 1 103 13 

BENANCIB 85 90 0 175 18 

BDTD 203 2 1 206 99 

CAPES 74 1 6 81 15 

TOTAL 462 95 8 565 145 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2019). 

 

A pesquisa realizada no repositório da BDTD com o termo ontologia em um 

primeiro momento obteve um elevado número de trabalhos recuperados e, por isso, 

não teríamos possibilidades de analisar todos eles. Sendo assim, optamos por filtrar 

os textos publicados entre os anos 2010 e 2018.  

Os trabalhos recuperados nessa pesquisa possibilitarão o entendimento dos 

conceitos relacionados à ontologia de fundamentação UFO. Esse conhecimento 

permitirá a análise do modelo conceitual do SIGAD e a comparação do mesmo com 

os pressupostos da UFO, assim como a percepção do quanto este modelo se 

encontra aderente a esses pressupostos. 
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Para atingir o objetivo específico de “Avaliar o modelo do SIGAD, proposto 

pela CTDE, a partir dos pressupostos da UFO8”, foram analisadas as entidades do 

Modelo Conceitual da CTDE, comparando-as com os pressupostos da ontologia de 

fundamentação e da OntoUML, visando identificar imprecisões no modelo conceitual 

da CTDE. Registra-se aqui que a busca nas bases de dados possibilitou o 

conhecimento de autores clássicos que discutem modelos conceituais para sistemas 

informatizados de documentos digitais, Ontologia de fundamentação e OntoUML.  

                                                           
8
 Esses pressupostos serão apresentados na seção 4. 
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3 DO E-ARQ BRASIL AO MODELO CONCEITUAL DO CTDE 

 

 O avanço das tecnologias de informação, a partir do ano 2000, muda 

radicalmente os mecanismos de registro e comunicação da informação nas 

instituições públicas e privadas. Os documentos digitais ganharam espaço cada vez 

maior, transformando a lógica de organização e manutenção destes documentos 

que foram criados em meio digital (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011a). “O gerenciamento dos documentos, tanto os digitais como 

os convencionais, começa a ser feito por meio de um sistema informatizado 

conhecido como gerenciamento eletrônico de documentos (GED)” (CÂMARA 

TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 16). 

 Com o aumento no uso de sistemas informatizados nas instituições 

arquivísticas, surgiu a ideia de que a problemática da gestão de documentos estava 

resolvida. No entanto, é reconhecidamente defendida pelos teóricos da área de 

sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos e da arquivologia (BALDAM; 

VALLE; CAVALCANTI, 2004; MORAES; FERREIRA; OLIVEIRA, 2014) a 

necessidade de aplicar um programa de gestão de documentos, antes mesmo da 

implantação de um software de gestão eletrônica de documentos (BERNARDES; 

DELATORRE, 2008). 

 De fato, Bernardes e Delatorre (2008, p. 7) afirmam que a implantação de um 

programa de gestão documental: 

 
[...] garante aos órgãos públicos e empresas privadas o controle sobre as 
informações que produzem ou recebem, uma significativa economia de 
recursos com a redução da massa documental ao mínimo essencial, a 
otimização e racionalização dos espaços físicos de guarda de documentos 
e agilidade na recuperação das informações (BERNARDES; DELATORRE, 
2008, p. 7). 

 

 Em seguida, as autoras apontam quais são as atribuições da gestão de 

documentos, a saber: 

 
[...] definir normas e procedimentos técnicos referentes à produção, 
tramitação, classificação, avaliação, uso e arquivamento dos documentos 
durante todo o seu ciclo de vida (idade corrente, idade intermediária e idade 
permanente), com a definição de seus prazos de guarda e de sua 
destinação final, requisitos necessários inclusive, para o desenvolvimento 
de sistemas informatizados de gestão de informações (BERNARDES; 
DELATORRE, 2008, p. 7). 
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 Ocorre, com frequência, uma confusão entre GED e sistema informatizado de 

gestão arquivística de documentos (SIGAD). Essa confusão ocorre porque enquanto 

o GED não leva necessariamente em consideração os aspectos intrínsecos do 

documento arquivístico, como por exemplo, os que se referem à autenticidade, 

fidedignidade, parcialidade etc., um SIGAD deve considerar esses aspectos. 

 Sendo assim, no Brasil, verificam-se iniciativas com o intuito de regular a 

atividade de desenvolvimento de sistemas informatizados para gestão de 

documentos no âmbito dos arquivos da administração pública, de modo que os 

mesmos também possam ser utilizados pelas empresas privadas. Como exemplo, 

temos a publicação do e-ARQ Brasil, que dispõe sobre os requisitos para um 

SIGAD. 

 

3.1 O E-ARQ BRASIL 

 

 O e-ARQ Brasil surge dentro do âmbito do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), que é: 

 
um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, que tem por finalidade definir a política nacional de 
arquivos públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional 
de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 
documental e à proteção especial aos documentos de arquivo (CONARQ, 
2014). 

 

 O CONARQ é a instituição que possui a atribuição de consolidar a política 

nacional de arquivos no Brasil. Ele estabelece diretrizes e elabora materiais de apoio 

que auxiliam no desenvolvimento da política de gestão, preservação e acesso aos 

documentos públicos no contexto arquivístico nacional. 

 Por isso, o Conselho tornou-se uma importante autoridade no Brasil e no 

exterior, pois suas publicações “são consideradas referência para a prática 

arquivística em instituições públicas e privadas em território nacional e na América 

Latina” (CONARQ, 2014). 

 O CONARQ é constituído de representantes de várias instituições 

arquivísticas, de universidades e entidades relevantes da sociedade civil com o 

objetivo oferecer um serviço ágil e melhor para sociedade, a entidade criou câmaras 

técnicas e comissões especiais, que elaboram: 
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[...] estudos e normas necessárias à implementação da política nacional de 
arquivos públicos e privados e ao funcionamento do SINAR, bem como 
câmaras setoriais, visando a identificar, discutir e propor soluções para 
questões temáticas que repercutirem na estrutura e organização de 
segmentos específicos de arquivos, interagindo com as câmaras técnicas 
(CONARQ, [201?]). 

 

 Há sete câmaras técnicas: Documentos Eletrônicos (CTDE); Paleografia e 

Diplomática (CTPAD); Preservação de Documentos (CTPD); Capacitação de 

Recursos Humanos (CTCRH); Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e 

Musicais (CTDAISM); Normalização da Descrição Arquivística (CTNDA); Gestão de 

Documentos (CTGD). Como a abordagem que pretende ser utilizada se concentra 

nos sistemas de gestão arquivística e preservação dos documentos digitais, a 

câmara objeto deste estudo será a CTDE. 

 A CTDE foi criada em 1995 (portaria nº 8, de 23/8/1995) e reestruturada em 

2002 (portaria nº 60, de 7/3/2002), contando com especialistas de vários setores do 

governo e da sociedade civil (CONARQ, 2014). Ela aplica-se, atualmente ao: 

 
[tratamento] dos documentos arquivísticos digitais, isto é, produzidos em 
formato digital, processados e armazenados por computador. Para isso, 
desenvolve estudos e análises sobre as iniciativas internacionais e a 
literatura especializada a fim de subsidiar o desenvolvimento dos seus 
trabalhos (CONARQ, [201?]). 

 

 O caráter da CTDE é multidisciplinar, pois os profissionais que a compõem 

são arquivistas, cientistas da informação, bibliotecários, administradores, advogados 

e o pessoal da área de tecnologia da informação (CONARQ, 2014). 

 Na página on-line da CTDE há referências de textos recomendados para o 

corpo de profissionais de Arquivologia do Brasil, apresentando “os requisitos e 

metadados necessários à gestão arquivística dos documentos eletrônicos (ou 

digitais), bem como a sua preservação” (CONARQ, [201?]). Esse material será uma 

importante fonte de informação para fundamentação deste estudo. 

 A CTDE publicou quatro orientações técnicas com “o objetivo de esclarecer 

temas relacionados a normas aprovadas pelo Conselho Nacional de Arquivos - 

CONARQ, no que diz respeito ao espectro dos documentos arquivísticos digitais” 

(CONARQ, 2014). As orientações técnicas número 1 e 2 são importantes, pois 

tratam diretamente de aspectos relacionados ao e-ARQ Brasil e princípios 

norteadores para o desenvolvimento de SIGAD. Essas orientações, com suas 

respectivas disposições, seguem abaixo: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/documentos-eletronicos-ctde.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctpad.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctpad.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctpd.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctcrh.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctcrh.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctdaism.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctdaism.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/ctnda.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/gestao-de-documentos.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/gestao-de-documentos.html
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a) Orientação técnica n. 1, Orientações para contratação de SIGAD e serviços 

correlatos, publicada em abril de 2011. Tem por objetivo apresentar 

orientações técnicas para a contratação de solução de Sistema Informatizado 

de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD). Tal solução pode 

compreender a aquisição de licenças de uso ou desenvolvimento e serviços 

correlatos, tais como personalização, implantação, integração e treinamento 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011a); 

b) Orientação Técnica n. 2, Modelo de Entidades e Relacionamentos do e-

ARQ Brasil, publicada em junho de 2011. Este documento apresenta o 

Modelo de Entidades e Relacionamentos (MER) elaborado a partir do “Modelo 

de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 

documentos – e-ARQ Brasil” (versão 1.1) e tem por objetivo orientar a 

estruturação do banco de dados na implementação de um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD). O MER é um 

modelo conceitual e, como tal, é uma abstração da realidade de acordo com o 

e-ARQ Brasil. Como todo modelo conceitual, não trata de todos os aspectos 

da implementação, como o armazenamento dos componentes digitais, mas 

pode ser utilizado para apoiar a comunicação, o aprendizado e a análise de 

determinados aspectos relevantes da gestão arquivística de documentos 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011a); 

c) Orientação Técnica n. 3, Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com o 

SIGAD, publicada em novembro de 2015. Este documento apresenta cenários 

que representam algumas possibilidades de implantação de um Repositório 

Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) integrado a um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015); 

d) Orientação Técnica n. 4, Recomendações de uso do PDF/A para 

Documentos Arquivísticos, publicada em outubro de 2016. Os objetivos desta 

nota técnica são esclarecer as principais características do PDF/A e seus 

subtipos, apresentar alguns cenários de uso, ressaltar os benefícios, 

limitações e riscos do uso desse formato (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2014). 
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 É importante ressaltar, que as orientações da CTDE são homologadas pelo 

CONARQ, conforme podemos observar no Regimento Interno do mesmo 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011). 

 O e-ARQ Brasil é um documento onde o “Modelo de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão arquivística de documentos” está reunido com o “objetivo 

de orientar a implantação da gestão arquivística de documentos, fornecer 

especificações técnicas e indicar os metadados para se desenvolver e/ou se adquirir 

um SIGAD” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 2).  

Isto quer dizer que, quando o sistema de gestão eletrônica de documentos atende 

aos requisitos do e-ARQ Brasil, ele é considerado um SIGAD, independentemente 

da plataforma onde ele foi desenvolvido e implantado.  

Porém, “o e-ARQ Brasil sozinho não abrange todos os requisitos 

necessários para qualquer órgão ou entidade poder criar, manter e dar acesso a 

documentos digitais” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 

2011a, p. 13). Cada organização deve levar em conta suas especificidades legais de 

acordo com suas atividades e contexto de produção e manutenção de documentos.  

Diante disso, o conteúdo do e-ARQ Brasil (CÂMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 3) está organizado em duas partes: 

Parte I, introdução à gestão de documentos e a sistemas informatizados de gestão 

de documentos: conceitos e metodologia, e Parte II, especificação dos requisitos 

para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos (SIGAD), os 

quais serão detalhados a seguir. 

 

3.2 REQUISITOS DE UM SIGAD 

 

O Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) é 

formado por um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do 

sistema de gestão arquivística de documentos, em especial os documentos 

arquivísticos digitais. Pode-se compreender como um SIGAD um software particular, 

um determinado número de softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por 

encomenda ou uma combinação destes. Vale informar que o sucesso de um SIGAD 

dependerá, fundamentalmente, da implementação prévia de um programa de gestão 

arquivística de documentos (CONARQ, 2011; SANTOS, 2007). 
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A principal função do SIGAD consiste em controlar “o ciclo de vida dos 

documentos arquivísticos” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011a, p. 1) e garantir a “a confiabilidade, a autenticidade e o 

acesso aos documentos arquivísticos em todo o seu ciclo de vida” (CÂMARA 

TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 4). 

O SIGAD deve ser capaz de gerenciar, simultaneamente, documentos digitais 

e os convencionais. No caso dos documentos convencionais, o sistema registra 

apenas as referências sobre os documentos e, para os documentos digitais, as 

etapas de captura, armazenamento e acesso são feitas por meio do SIGAD 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011). 

 

[...] o SIGAD deve manter a relação orgânica entre os documentos e 
garantir sua confiabilidade, autenticidade e seu acesso ao longo do 
tempo. Sendo assim, a preservação digital é uma questão presente 
desde o início do ciclo de vida dos documentos e relacionada com os 
seis processos de gestão arquivística realizados em um SIGAD: 
captura; avaliação, temporalidade e destinação; pesquisa, 
localização e apresentação dos documentos; segurança; 

armazenamento e preservação (ALVES, 2016, p. 10). 
 

Estes requisitos classificam-se em três diferentes níveis, definidos como: 

obrigatório (O), altamente desejável (AD) e facultativo (F). (CÂMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a). O atendimento a estes requisitos indicará 

se um sistema informatizado utilizado para gestão arquivística está ou não em 

conformidade com o e-ARQ Brasil. Os demais níveis, “altamente desejável” e 

“facultativo” denotam requisitos que não são tão importantes quantos os 

obrigatórios. O quadro 1, abaixo, ilustra como está organizada a tabela do e-ARQ 

Brasil: 
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Quadro 1 – Exemplo de requisitos do SIGAD no e-ARQ Brasil 

Referência Requisito Obrig. 

6.9.6 

Um SIGAD tem que preservar um estado seguro de 
funcionamento, interrompendo completamente a interação com 
usuários comuns, quando ocorrer um dos erros a seguir: 

 falha de comunicação entre cliente e servidor; 

 perda de integridade das informações de controle de 
acesso; 

 falta de espaço para registro nas trilhas de auditoria. 

O 

6.9.7 
Quando não for possível escrever na trilha de auditoria, um 
SIGAD deve impedir toda operação de qualquer usuário e 
passar para o modo de manutenção. 

AD 

 
6.9.8 

Um SIGAD deve detectar o reenvio de dados de autenticação e 
segurança de um usuário, sem conhecimento deste. O evento 
deve ser registrado nas trilhas, cancelando a comunicação com 
o sistema remoto/usuário e considerando o usuário fora do 
sistema. 

AD 

6.9.9 
Um SIGAD pode atribuir a cada documento, no momento da 
captura, um código de manutenção de integridade baseado em 
criptografia robusta. 

F 

Fonte: Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011a, p. 77). 
  

 Como mencionamos, são catorze os grupos de requisitos que constam desta 

proposta para elaboração de modelos de requisitos para sistemas informatizados de 

gestão arquivística de documentos preconizados pela CTDE:  

 Organização dos documentos arquivísticos – neste conjunto de requisitos 

“são estabelecidas a hierarquia e a relação orgânica dos documentos, 

devidamente demonstradas na forma como eles são organizados em 

unidades de arquivamento” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011a, p. 39); 

 Tramitação e fluxo de trabalho – “os requisitos dessa seção tratam apenas 

dos casos em que o SIGAD incluiu recursos de automação de fluxo de 

trabalho (workflow)” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011a, p. 46); 

 Captura – “consiste em declarar um documento como documento 

arquivístico ao incorporá-lo num SIGAD por meio das ações de registro, 

classificação, indexação, atribuição de metadados e arquivamento” 

(CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 49); 

 Avaliação e destinação – “os requisitos desta seção referem-se aos 

procedimentos de avaliação e destinação dos documentos gerenciados 
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pelo SIGAD” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 

2011a, p. 56); 

 Pesquisa, localização e apresentação dos documentos – “um SIGAD 

precisa prover funcionalidades para pesquisa, localização e apresentação 

dos documentos arquivísticos com o objetivo de permitir o acesso a eles” 

(CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 62); 

 Segurança – “conjunto de requisitos para serviços de segurança” 

(CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 66); 

 Armazenamento – os requisitos dessa seção devem permitir “a 

preservação e a recuperação de longo prazo dos documentos 

arquivísticos” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 

2011a, p. 78); 

 Preservação – os requisitos auxiliam na preservação dos documentos que 

“gerenciados por um SIGAD devem ser preservados durante todo o 

período previsto para sua guarda” (CÂMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 81); 

 Funções administrativas – esta seção permite de forma controlada e sem 

esforço excessivo, recuperar, visualizar e reconfigurar os parâmetros do 

sistema e atributos do usuário, relatórios e estatísticas, documentação 

para a gerência (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2013); 

 Conformidade com a legislação e regulamentações – “os requisitos desta 

seção são genéricos e têm que ser adaptados à realidade de cada órgão 

produtor de documentos arquivísticos” (CÂMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 85); 

 Usabilidade – os requisitos dessa seção consideram “a facilidade de 

utilização da interface” (2011, p. 85); 

 Interoperabilidade – requisitos que permitem ao SIGAD se relacionar com 

outros sistemas e define interoperabilidade como o “intercâmbio coerente 

de informações e serviços entre sistemas” (CÂMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 88); 
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 Disponibilidade – “as exigências sobre prontidão de atendimento de um 

sistema” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 

2011a, p. 89); 

 Desempenho e escalabilidade – são requisitos que “enfocam a eficiência 

no atendimento aos usuários” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011a, p. 89). 

 

 No quadro 1, apenas uma parte dos requisitos foi mostrada, na ilustração. É 

relevante se entender os requisitos, pois eles fornecem os elementos que são 

importantes para a gestão do documento arquivístico. Assim sendo, idealmente, os 

modelos devem refletir esses elementos. Todavia, por questões de escopo, esses 

requisitos não serão detalhados. 

No momento do desenvolvimento de um sistema para uma organização é 

necessário o levantamento de requisitos pertinentes. A partir daí, pode-se 

desenvolver um modelo conceitual que possibilitará a construção do sistema e 

fornecerá informações sobre os aspectos relacionados ao domínio do projeto em 

questão. Esse é o papel do modelo conceitual da CTDE, instrumento elaborado para 

auxiliar o desenvolvimento de um SIGAD. Por isso a CTDE (2015) aponta a 

diferença entre o SIGAD e o GED: 

 
Um SIGAD tem por objeto o documento arquivístico e visa a 
gerenciá-lo em todo o seu ciclo de vida. Portanto é capaz de realizar 
todas as operações técnicas da gestão arquivística desde a 
produção até a destinação final do documento. 
Já o GED tem por objeto o documento sem a perspectiva 
arquivística. Portanto não gerencia o ciclo de vida dos documentos, 
nem é capaz de manter a relação orgânica ou controlar a 
temporalidade e a destinação. 
Isso não significa que um é melhor do que outro; simplesmente, eles 
possuem objetivos diferentes. A escolha de um ou de outro, ou a 
adoção de ambos, depende das necessidades da organização 
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015, n. p). 

 

 Como ficou explicitado, o GED não dá conta da gestão do documento 

arquivístico. Então, outro tipo de sistema se faz necessário para o documento 

arquivístico, ou seja, o sistema integrado de gerenciamento arquivístico de 

documentos (SIGAD). Acrescenta-se a isso que “apesar das diferenças, existentes] 
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[...] [há] uma tendência de GED incorporarem as funcionalidades de um SIGAD” 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015, n. p). 

Conforme observado por Bearman (1993, p. 17 apud RONDINELLI, 2005, p. 

62), “sistemas de gerenciamento arquivístico de documentos mantêm e apoiam a 

recuperação de documentos arquivísticos”. Esses sistemas integram não apenas a 

recuperação da informação, mas também a “preservação de documentos”.  

 
Um sistema de gerenciamento arquivístico de documentos 
compreende um conjunto de regras internamente consistentes que 
governam a elaboração, o recebimento, a retenção e o manuseio de 
documentos arquivísticos correntes e intermediários, no curso usual 
e ordinário dos negócios do criador, e as ferramentas e mecanismos 
usados para implementá-las (DURANTI; MACNEIL, 1996 apud 

RONDINELLI, 2005, p. 63). 
 

A seguir, serão apresentadas considerações a respeito do modelo conceitual 

do SIGAD proposto pela CTDE. 

 

3.3 MODELO CONCEITUAL DA CTDE 

 Segundo Cougo (2000, p. 11), modelo conceitual é a “representação abstrata 

e simplificada de um sistema real, com a qual se pode explicar ou testar o seu 

comportamento, em seu todo ou em parte”. 

 Segundo Sales, Sayão e Motta (2012, p. 183) o modelo conceitual serve para: 

 
[...] compreender o mundo ou simplesmente uma questão no mundo; 
estabelecer padrões de comunicação entre ele e outros seres e 
representar de forma simplificada um objeto ou uma situação no 
mundo. 
 

 Para expandir a compreensão a respeito, tem-se a observação de Campos 

(2001, p. 53) sobre o modelo conceitual, definindo-o como um “sistema de conceitos, 

porque ele permite a representação de conceitos e suas relações dentro de 

contextos de conhecimento formando um todo coeso (o contexto)”. 

Nesta perspectiva, será apresentado o modelo conceitual existente na 

Orientação Técnica n. 2 de 2011 da CTDE para o desenvolvimento de um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. Com ele, serão apresentadas 

as definições das entidades e seus relacionamentos, representados no modelo 

mencionado. Esse modelo é denominado, na orientação técnica do CTDE, como 
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“Modelo de Entidade e Relacionamentos do e-ARQ Brasil” e surge como uma 

orientação técnica elaborada pela CTDE para o desenvolvimento de sistemas de 

gerenciamento de documentos eletrônicos. 

 O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e sua representação gráfica, 

conhecida como Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), tem sido usado 

amplamente no mundo do desenvolvimento de software, tendo sido idealizado por 

Peter Chen em 1976. 

O modelo conceitual Entidade-Relacionamento é formado por entidades, 

representado pelo símbolo de um retângulo, atributos, representados por um círculo 

pequeno, e relacionamentos, representados por um losango. 

Chen (1976, p. 315) define entidade como “um objeto que pode ser 

identificado distintamente”. Embasado nesta conceituação, ele também afirma que 

“Uma pessoa, empresa ou evento específico é um exemplo de uma entidade”. 

De acordo com Chen (1976, p. 315), relacionamento é “uma associação entre 

entidades. Por exemplo, ‘pai-filho’ é um relacionamento entre duas ‘entidades 

pessoas’”. Um atributo pode ser definido como uma informação sobre uma entidade 

ou um relacionamento, sendo que para cada atributo existem valores possíveis 

associados. Por exemplo, para o atributo cor, possíveis valores seriam vermelho, 

azul, verde etc. 

 Outras definições podem ser encontradas em Falbo (2014). Para ele, uma 

entidade é “uma representação abstrata de alguma coisa do mundo real” (FALBO, 

2014, p. 28) que seja de interesse para o domínio em questão. Ela é descrita por 

atributos. De acordo com Falbo (2014, p. 31), “Os atributos são utilizados para 

descrever características ou propriedades relevantes de entidades e de 

relacionamentos”. Já um relacionamento pode ser definido como “uma abstração de 

uma associação entre duas ou mais entidades” (FALBO, 2014, p. 29). 

 A seguir, um exemplo de um diagrama Entidade-Relacionamento. Nele se 

encontra representada uma entidade intitulada como PESSOA. A mesma tem como 

atributos as NOME, DOCUMENTO, TELEFONE, CELULAR e EMAIL. Estes últimos 

atributos se relacionam pela ação “reside em” com DOMICILIO, que, por sua vez, 

tem como atributos os campos ENDEREÇO, TIPO e CARACTERISTICAS 

(FEITOSA, 2013, p. 27). 
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Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento 

 

Fonte: Adaptado de Feitosa (2013, p. 27). 
 

 O primeiro passo a se pensar para chegar a um modelo conceitual consiste 

em identificar as entidades existentes, ou também o que pode ser chamado de 

objetos de um dado domínio – no caso do diagrama acima, seriam definidos como 

entidades PESSOA e DOMICÍLIO (FEITOSA, 2013, p. 27). 

 O passo seguinte fundamenta-se em apontar quais são os relacionamentos 

existentes entre as entidades. Através de questionamentos feitos entre as entidades, 

é possível chegar ao apontamento desses relacionamentos. Por exemplo, é possível 

questionar se há relação entre as entidades DOMICÍLIO e PESSOA, tendo para este 

caso uma resposta afirmativa. Na figura 1, este questionamento se encontra 

representado pelo losango “reside em” (FEITOSA, 2013, p. 27). O próximo passo 

trata da definição da cardinalidade, que consiste em estabelecer “quantos valores 

desse atributo podem estar associados a uma ocorrência da 

entidade/relacionamento a qual ele pertence” (HEUSER, 2009, p. 49). 

Feitosa (2013) afirma que existem três tipos de cardinalidades: 

 1:N – diz-se “um para muitos” ou “um para ene” – significa que uma 

mesma entidade do lado “1” pode se relacionar com muitas entidades do 

lado “N”, mas uma dada entidade do lado “N” só pode se relacionar como 

uma única entidade do lado “1”; 

 1:1 – diz-se “um para um” – significa que uma dada entidade só pode se 

relacionar com uma única entidade do outro lado e vice-versa. 

 N:M – diz-se “muitos para muitos” ou “ene para eme”. Aqui uma entidade 

de qualquer lado pode ter vários relacionamentos com as do outro lado. 
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Entender estes conceitos de entidade, relacionamento e cardinalidade é 

crucial para compreendermos o modelo conceitual da CTDE. 

A Orientação Técnica n. 2 apresenta uma “diagrama para as entidades e 

relacionamentos mais significativos para a implementação de um SIGAD, sem 

esgotar todas as possibilidades” (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011c, p. 1). Ou seja, está orientação é baseada e formalizada em 

um Modelo Entidade – Relacionamento9.  

O esquema de metadados do Modelo de Requisitos e-ARQ Brasil foi 

estabelecido com base nos metadados identificados nos processos de gestão 

arquivística de documentos para os SIGAD (ALVES, 2017, n. p), conforme ilustrado 

na figura 2. 

Figura 2 – Modelo conceitual da CTDE 

 
Fonte: Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011b, p. 1). 

 

Antes de analisar o modelo conceitual da CTDE disponível na Orientação 

Técnica n. 2 (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, n. p) 

                                                           
9
 Conforme podemos perceber, o modelo Entidade-Relacionamento (MER) da CTDE não usa o 

formalismo do modelo E-R exatamente como Chen, mas apresenta, de maneira similar, as entidades 
e seus relacionamentos, com uma semântica que basicamente expressa a mesma coisa. 
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e os problemas de expressividade presentes neste modelo, é necessário abordar 

alguns conceitos. Adiante, apresentaremos as entidades elementares que compõem 

o MER da CTDE. Cabe ressaltar, neste sentido, algumas definições dos conceitos 

do modelo da CTDE, na ordem que se apresenta na figura 2. 

Destacamos que não nos limitamos aos conceitos presentes na referida 

Orientação Técnica. Optamos por expandir os conceitos pautados na literatura 

clássica da área arquivística, pois a Orientação Técnica, basicamente, descreve o 

que o modelo apresenta, contribuindo pouco para o seu entendimento, considerando 

que este modelo poderá ser usado como base para o desenvolvimento de sistemas 

de informação. 

Neste sentido, visando atender a perspectiva do desenvolvedor de sistemas, 

faz-se necessário explicitar com mais detalhes os conceitos presentes no modelo, 

uma vez que os desenvolvedores não necessariamente são familiarizados com o 

domínio.  

 

Plano de Classificação 

 

O plano de classificação é um dos instrumentos fundamentais da gestão 

documental. Bernardes e Delatorre (2008, p. 18) esclarecem que o plano de 

classificação de documentos de arquivo é o resultado do “estudo da estrutura e do 

funcionamento da organização responsável pela produção e acumulação de 

documentos”. Conceitualmente, as autoras definem plano de classificação como: 

 
[...] a representação lógica da estrutura e do funcionamento da organização. 
Por isso, o arquivo organizado de acordo com a classificação proposta 
assemelha-se a um espelho que reflete a imagem da organização com toda 
fidelidade. Observando o Plano, identificamos as funções de natureza 
técnica que desencadeiam a realização de atividades-fim, ou seja, 
atividades que justificam a sua criação: edificação de obras públicas e 
particulares (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 19). 
 

Em outras palavras, é um esquema que define a organização dos 

documentos, elaborado pelo órgão ou entidade, tipicamente estruturado de forma 

hierárquica e composto por classes (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011b, n. p.).  
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O plano de classificação é desenvolvido por meio de códigos. Ele também 

visa auxiliar na organização, recuperação e gestão documental (PADILHA; 

SPUDEIT, 2014, p. 126). 

Para ilustrar e permitir concretização do objeto, apontamos como exemplo 

um trecho do plano de classificação do CONARQ (2001), quadro 2. 

 
Quadro 2 – Plano de classificação do CONARQ. 

 
Fonte: Conselho Nacional de Arquivos (2001, p. 10). 

 

Um plano de classificação se compõe por uma estrutura hierárquica de 

classes, subclasses, grupos, subgrupos e tipos de documentos arquivísticos que se 

encontram dispostos em uma estrutura de árvore, podendo ser identificados por 

meio de códigos (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2001, p. 10). É possível 

notar que os códigos numéricos refletem a subordinação dos subgrupos ao grupo, 

assim como do grupo à subclasse e desta, à classe. Esta estrutura de subordinação 

se encontra representada por margens que espelham a hierarquia dos assuntos ali 

tratados (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2001, p. 10).  

 

Classe 

 

 Piedade (1983, p. 19) afirma que “classe é um conjunto de coisas e ideias que 

possuem um ou vários atributos, predicados ou qualidades em comum”. Em 

complemento a esta definição, Gonçalves (1998, p. 12) declara que o processo de 

formação das classes se dá: 

 
a partir da análise do organismo produtor de documentos de arquivo, são 
criadas categorias, classes genéricas, que dizem respeito às 
funções/atividades detectadas (estejam elas configuradas ou não em 
estruturas específicas, como departamentos, divisões etc.) (GONÇALVES, 
1998, p. 12). 
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No contexto do e-ARQ Brasil, a entidade classe refere-se, de forma 

genérica, aos níveis do plano de classificação, que são, respectivamente, classe, 

subclasse, grupo e subgrupo. Assim, quando um requisito trata da classe, nele estão 

sendo considerados todos os demais níveis do plano de classificação (CÂMARA 

TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011a, p. 39). 

Segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011c, n. p.), cada 

classe pode conter: 

 outras classes a ela subordinadas; ou 

 unidades de arquivamento; e/ou10 

 documentos arquivísticos. 

 

Não são permitidas combinações entre a primeira e as demais opções. Uma 

classe que tenha outras classes a ela subordinadas não pode conter unidades de 

arquivamento ou documentos arquivísticos 11 .. Porém, uma classe que não seja 

composta de outras classes a ela subordinadas pode ter unidades de arquivamento 

e/ou documentos arquivísticos (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011c, n. p.). No entanto, ressalta-se que a classe, no contexto da 

gestão de documentos, pretende agrupar documentos com características 

semelhantes. 

 Por outro lado, o modelo do CTDE menciona o conceito de Tipo de Classe, 

dando a entender que existem classes de naturezas distintas, quando, 

possivelmente, dado o conceito de classe de Piedade (1983), na verdade o que se 

tem é um conjunto variável de classes possíveis que podem ser diferenciadas uma 

das outras pelos seus atributos, predicados ou qualidades em comum, o que é 

diferente de dizer que possuem um tipo, como veremos a seguir. 

 

Tipo de Classe 

 

O conceito de classe se faz fundamental para o plano de classificação. Para 

Campos (2001, p. 48-49), um “dos primeiros passos na elaboração de uma estrutura 

classificatória é a definição das unidades que constituem o sistema. Essas unidades, 

                                                           
10 

Esse conceito encontra-se definido adiante. 
11

 Esses conceitos serão definidos mais adiante. 
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na verdade, representam os conceitos e suas relações”, que para “a classificação 

dos documentos arquivísticos, constituem-se no fundo de arquivo e sua ordem 

original” (MELLO, 2013, p. 63). 

A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011c) entende os níveis 

existentes em um plano de classificação, ou seja, cada um dos níveis de um plano 

de classificação, como um tipo de classe (classe, subclasse, grupo, subgrupo e tipo 

de documento arquivístico). Cada tipo de classe pode ter várias classes a ele 

relacionadas (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011c, n. 

p). 

Padilha e Spudeit (2014, p. 121) explicam mais detalhadamente como estão 

arranjados os conceitos de classe, subclasse, grupo, subgrupo e tipo de documento 

arquivístico: 

Os assuntos principais, que devem ter maior destaque e que 
abrangem outras atividades/funções menores, devem ficar na maior 
classe, denominada também de classe principal. É ela que vai ficar 
no topo da hierarquia, com o número de classificação principal, do 
qual podem derivar outras classes, se necessário. Essas classes 
principais se subdividem em subclasses, denominadas divisões, que 
permitem visualizar as funções que derivam do assunto principal, ou 
mais precisamente, da classe principal. As subclasses também 
podem se subdividir, tornando-se seções e assim, continuamente, 
conforme a precisão de especificação de assuntos que se quer 
alcançar (PADILHA; SPUDEIT, 2014, p. 121). 

  

Com o objetivo de desenvolver melhor esses conceitos, foi observado que 

Ilha (2009) define os conceitos de classe e subclasse da seguinte forma: classe 

corresponde às subdivisões de um fundo; subclasse é a variante da função/atividade 

ou dos tipos documentais que integram a classe (ILHA, 2009, p. 27). Também 

recorremos a Schellenberg (2006) para definir os conceitos de classe e subclasse. 

Neste caso, o conceito de classe ficou definido como a maior função do órgão e 

subclasse como um detalhamento da classe. Compreendeu-se também que a 

mesma é criada em função de atos relativos a pessoas, entidades, lugares ou 

assuntos.  

Schellenberg (2006) aponta que os princípios para formar o plano de 

classificação são de três tipos: funcional, organizacional e por assunto. A 

classificação funcional reúne documentos de acordo com a função/atividade, 

enquanto a classificação organizacional agrupa documentos de modo a 

descentralizá-los fisicamente, ou seja, os documentos são separados de acordo com 
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uma divisão em séries com base organizacional ou funcional. A classificação por 

assunto reúne os documentos pela sua temática. Shellenberg considera esta 

classificação a menos adequada aos propósitos de organização dos documentos em 

arquivos, como podemos observar abaixo: 

 
Na elaboração de esquemas de classificação para documentos 
públicos, comete-se muitas vezes o erro de aplicar um grande 
esquema geral de cabeçalhos de assuntos onde os documentos 
poderiam ser mais eficientemente arranjados segundo a função e a 
organização. Este é provavelmente o caso do Sistema Decimal de 
Dewey, [...] para a classificação de livros, quando aplicado na 
classificação de documentos públicos (SCHELLENBERG, 2006, p. 
93-94). 

 
Uma possível forma de interpretar os conceitos de grupo e subgrupo pode 

ser a de Nascimento (2002 apud PADILHA; SPUDEIT, 2014), que associou o 

conceito de grupo ao conjunto de documentos de uma mesma função 12 , e de 

subgrupo a documentos uma mesma atividade13. Sousa (2009, p. 116) destaca que 

os planos de classificação “não se resumem ao modelo aristotélico de 

gênero/espécie, outras relações podem ser utilizadas na articulação entre os níveis” 

(GONÇALVES, 1998), como, por exemplo, a orgânica. Ou seja, na relação orgânica 

há uma associação entre documentos que não denota gênero espécie. Por exemplo, 

em um dossiê, entre um documento e registro de nascimento e um documento de 

identidade de um cidadão há uma relação orgânica e não uma relação de gênero e 

espécie.   

Sousa (2009) elenca, dentre os requisitos e princípios necessários para a 

construção de planos de classificação para documentos arquivísticos, a necessidade 

de um princípio de classificação ou de divisão estabelecido pela finalidade e pelas 

características e relação dos objetos. Gonçalves (1998, p. 14) também afirma que as 

classes de documentos podem ser nomeadas como grupo e subgrupo. No ponto de 

vista de Ilha (2009, p. 27), grupo ou subgrupo refletem a natureza da sua 

composição. O grupo corresponderia à primeira divisão de um fundo de documentos 

acumulados por uma entidade subordinada, enquanto o subgrupo seria 

compreendido como a subdivisão de um grupo. Esses conceitos são utilizados em 

razão da complexidade estrutural da entidade produtora de documentos. 

                                                           
12

 Um exemplo de função: Gestão de recursos humanos (BERNARDES; DELATTORE, 2008, p. 22). 
13

 Um exemplo de atividade: Registro de frequência (BERNARDES; DELATTORE, 2008, p. 22). 
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No modelo conceitual da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos 

(2011c), o conceito de tipo de classe é apresentado como uma entidade. Todavia, 

conforme apontado por Chen (1976, p. 315), a entidade deve possuir atributos e, 

neste caso, não está claro quais seriam os atributos desta entidade.  

Conforme mencionam Padilha e Spudeit (2014, p. 123), o ato de classificar 

consiste em “ordenar os documentos em grupos de modo que os mesmos possam 

ser reunidos por critérios como função, atividade – exercida pela instituição – e 

assuntos dos documentos”. Desta forma, não parece fazer sentido haver uma 

entidade denominada Tipo de classe associada a uma entidade intitulada como 

Classe. Faria mais sentido, possivelmente, existir um atributo da entidade Classe, 

que indicaria o princípio pela qual os documentos a ela associados estão reunidos 

(função, atividade, etc.). 

 

Temporalidade e Destinação 

 

Temporalidade pode ser definida como o prazo de guarda de um 

documento, sendo um atributo ou característica deste. O estabelecimento deste 

atributo se faz com auxílio da Tabela de Temporalidade. A tabela de temporalidade 

determina os prazos de guarda previstos nas fases corrente e intermediária, bem 

como a destinação final dos documentos de uma classe (CÂMARA TÉCNICA DE 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011c, n. p). 

 Destinação pode ser definida como um evento de gestão associado ao 

documento. São, portanto, conceitos distintos. A cada classe, que permite classificar 

unidades de arquivamento ou documentos arquivísticos, aplica-se uma 

temporalidade e uma destinação (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011c, n. p). 

Nesse contexto do modelo conceitual do SIGAD, temporalidade e destinação 

são conceitos associados às decisões de procedimentos relativos a uma classe de 

documentos. Ou seja, o evento destinação é a ação que é executada nos 

documentos de uma classe. Além disso, partimos do pressuposto de que a 

destinação está sempre associada a uma temporalidade para sua aplicação. 

Diante disso, é possível concluir que temporalidade é o prazo de guarda nas 

fases corrente e intermediária atribuída aos documentos. Destinação se compreende 
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como a decisão a se tomar, a partir da avaliação, quanto ao encaminhamento dos 

documentos para as etapas de guarda permanente, descarte ou eliminação 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005; FREIXO; TOUTAIN, 2014). 

A tabela de temporalidade é o instrumento fundamental na gestão de 

documentos arquivísticos. A mesma é resultado “da atividade de avaliação, que 

define prazos de guarda para os documentos em razão de seus valores 

administrativos, fiscal, jurídico-legal, técnico, histórico, autoriza a sua eliminação ou 

determina a sua guarda permanente” (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 11). 

 

Unidade de Arquivamento e Tipo de Unidade de Arquivamento 

 

A unidade de arquivamento pode ser compreendida como o documento que 

é considerado para fins de classificação, arranjo, armazenamento e notação. Uma 

unidade de arquivamento pode ser um dossiê, processo ou pasta em que se 

encontrem reunidos documentos sob o mesmo código de classificação, como, por 

exemplo, folhas de ponto de um determinado ano, relatórios de atividades de um 

período específico ou atas de reunião (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011a, n. p). 

Uma unidade de arquivamento pode ocorrer somente em classes que não 

têm outras classes a elas subordinadas, em qualquer nível hierárquico existente no 

plano de classificação. Cada unidade de arquivamento tem, pelo menos, um volume, 

no qual se encontram armazenados documentos arquivísticos (CÂMARA TÉCNICA 

DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2011b, n. p). 

Schellenberg (2006) define unidade de arquivamento como o menor 

agrupamento de documentos, também afirmando que a mesma pode ser 

representada por uma pasta. Para possibilitar visualização concreta do exposto 

acima, foi aqui anexado o diagrama de organização de documentos, onde se 

encontra representado o arranjo hierárquico dos documentos, conforme pode-se 

visualizar na figura abaixo.  



41 

  
 

 
  

Figura 3 – Diagrama de organização de documentos 

 

Fonte: Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011, p. 39). 
 

A partir da observação do diagrama apresentado na figura 3, pode se 

observar que a subclasse sempre se encontra subordinada à classe, do mesmo 

modo que o grupo pode estar subordinado ou não à subclasse. Porém, o grupo não 

pode estar subordinado diretamente à classe e pode ou não haver subgrupos 

subordinados a grupos. Também é possível compreender que as unidades de 

arquivamento podem estar subordinadas à subclasse, ao grupo ou subgrupo, e item 

documental, quando ocorre, estará sempre subordinada à unidade de arquivamento. 

 

Volume 

 

O volume é uma partição de uma unidade de arquivamento. Esta prática tem 

origem nos documentos não digitais, de modo a possibilitar que os volumes tenham 

tamanho e peso de fácil manejo. No caso dos documentos digitais, tal prática pode 

se mostrar apropriada nas situações em que a divisão em volumes facilite a 

manipulação das unidades de arquivamento, como, por exemplo, nas atividades de 

seleção, transferência etc. (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011c, n. p). Em geral, a maior parte das unidades de 

arquivamento não apresenta mais de um volume. Neste caso, o conceito de volume 
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é transparente para os usuários (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011c, n. p). 

 

Documento 

 

Segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011c, n. p) o 

documento pode ser compreendido como uma unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte ou formato.  

 
O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi visto como 
instrumento de base do registro das ações de todas as administrações, ao 
longo de sua produção e utilização, pelas mais diversas sociedades e 
civilizações, épocas e regimes. Entretanto, basta reconhecer que os 
documentos serviram e servem tanto para a comprovação de direitos e para 
o exercício do poder, como para o registro da memória (INDOLFO, 2007, p. 
29). 

 

No senso comum, o documento costuma ser entendido como tudo aquilo 

capaz de registrar (e atestar) o cumprimento de deveres de um indivíduo, enquanto 

cidadão, ou família, ou entidade coletiva ou mesmo servir como garantia de direitos. 

Em geral, “documento” também costuma estar associado à noção de “documento 

escrito” (GONÇALVES, 1998, p. 18). 

A princípio o conceito de documento estava restrito ao suporte textual, 

conforme visto no estudo de Albornoz (2005). Depois, percebeu-se uma mudança de 

mentalidade e a definição de documento ganhou um entendimento mais aderente 

aos novos formatos existentes após a inclusão de novas tecnologias da informação, 

conforme visto nas observações de Camargo (2006) e Paes (2004), que apresentam 

o documento como uma “unidade constituída pela informação e seu suporte” 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 28). Um documento também pode ser definido 

como uma “informação afixada a um suporte numa determinada forma” (DURANTI, 

2005, p. 7; INTERPARES, 2010, p. 4). 

 
Os registros documentais que compreendem os conjuntos arquivísticos 
independem de seu suporte e são constituídos desde o mais tradicional 
documento textual em suporte papel e documentos audiovisuais – 
fotografias (imagens estáticas), discos (registros sonoros), filmes (imagens 
em movimento conjugadas ou não a trilha sonora) – até documentos em 
meio digital (MARIZ, 2012, p. 18). 
 

Cabe ressaltar que nesta pesquisa estamos analisando o conceito de 

documentos no campo da Arquivologia. 
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Atualmente, segundo Fonseca (2005), “a teoria arquivística se baseia na 

análise dos processos de criação do documento e este tem apresentado como 

partes constituintes os seguintes componentes: estrutura, conteúdo e contexto”. 

No documento textual, tais partes eram fixadas e reunidas numa única 

estrutura, formando uma unidade lógica e física. Hoje, estes fragmentos estão 

dispersos em diferentes espaços de armazenagem de dados, numa dispersão lógica 

e física. O documento se transformou, então, de objeto físico em objeto conceitual, 

controlado por metadados que combinam virtualmente a tríade de conteúdo, 

contexto e estrutura, fazendo com que os documentos deixem de serem artefatos 

fechados (FONSECA, 2005). 

 

Documento Arquivístico 

 

Documento arquivístico, para Paes (2004, p. 26), é aquele que, “produzido 

e/ou recebido por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas 

atividades, constitui elementos de prova ou de informação” (PAES, 2004, p. 26) e 

como “aquele produzido e/ou recebido por pessoa física no decurso de sua 

existência” (PAES, 2004, p. 26).  

 

Ainda no movimento de conceituação do documento arquivístico, Duranti 

(2002, p. 11) o define como “todo documento criado por uma pessoa física e jurídica 

no decorrer de atividades práticas como instrumento ou sub-grupo dessas 

atividades”. Outra contribuição para a conceituação de documento arquivístico é a 

de Bellotto: 

 
Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou 
privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos 
administrativos e legais. Tratam, sobretudo de provar, de testemunhar 
alguma coisa. Sua apresentação pode ser manuscrita, impressa ou 
audiovisual; são em geral exemplares únicos e sua gama é variadíssima, 
assim como sua forma e suporte (BELLOTTO, 2006, p. 37). 
 

No âmbito do projeto InterPARES, que visa “desenvolver o conhecimento 

teórico e metodológico que permitirá aos arquivistas preservarem documentos 

eletrônicos” (DURANTI, 2005, p. 5,7), é afirmado que “documento arquivístico é 

qualquer documento criado (produzido ou recebido e retido para a ação ou 
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referência) por uma pessoa física ou jurídica ao longo de uma atividade prática como 

instrumento e subproduto dessa atividade” (DURANTI, 2005, p. 5,7). 

Duranti (1994, p. 2-4) menciona que as características do documento 

arquivístico são: 

Imparcialidade: é primeira característica dos registros documentais. Os 
registros são inerentemente verdadeiros, ou, como diz o arquivista britânico 
Hilary Jenkinson, "livres da suspeita de preconceito no que diz respeito aos 
interesses em nome dos quais os usamos hoje". As razões de sua produção 
(para desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação (rotinas 
processuais) asseguram o caráter de prova e de fidedignidade aos fatos e 
ações. Assim, os documentos fornecem provas originais porque constituem 
uma parte real do corpus dos fatos, do caso"; 

A autenticidade: é a segunda característica dos registros documentais. Os 
documentos são autênticos porque são criados tendo-se em mente a 
necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para futuras 
ações ou para informação. Assim, os documentos são autênticos porque 
são criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com 
procedimentos regulares que podem ser comprovados; 

A naturalidade: é a terceira característica dos registros documentais. Essa 
naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no 
curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: 
eles não são "coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), 
mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos 
práticos da administração". O fato de os documentos não serem concebidos 
fora dos requisitos da atividade prática, isto é, de se acumularem de 
maneira contínua e progressiva, como sedimentos de estratificações 
geológicas, os dota de um elemento de coesão espontânea, ainda que 
estruturada; 

O inter-relacionamento: é a quarta característica dos registros 
documentais. Esse inter-relacionamento é devido ao fato de que os 
documentos estabelecem relações no decorrer do andamento das 
transações e de acordo com suas necessidades. Cada documento está 
intimamente relacionado "com outros tanto dentro quanto fora do grupo no 
qual está preservado e (...) seu significado depende dessas relações". os 
documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no momento em 
que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua 
produção e que é necessário à sua própria existência, à sua capacidade de 
cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade; 

Unicidade: é a quinta e última característica dos registros documentais. A 
unicidade provém do fato de que cada registro documental assume um 
lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no 
universo documental. Cópias de um registro podem existir em um mesmo 
grupo ou em outros grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o 
complexo das suas relações com outros registros é sempre único.  

  

 Já Bellotto (1998, p. 24-25) faz questionamentos e, em seguida, responde às 

perguntas acerca das características emblemáticas do documento arquivístico, como 

se segue: 

 
Quais são, afinal, objetivamente as características marcantes capazes de 
identificar por si a informação/documento arquivístico das outras 
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configurações documentais? Os princípios básicos da arquivística são 
suficientes para demonstrar o quadro daquelas características: o da 
organicidade, o da proveniência, o da unicidade, o da indivisibilidade ou 
integridade, o da cumulatividade, o das três idades ou do ciclo vital dos 
documentos com o peso dos respectivos valores atribuídos a cada estágio 
deste ciclo (BELLOTTO, 1998, p.24-25). 

  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) (2005, p.75) 

define documento digital como o “documento codificado em dígitos binários, 

acessível por meio de sistema computacional”. De acordo com Siqueira (2012, p. 

134) o documento digital poderia ser compreendido como “um conjunto de dados 

organizados segundo uma estrutura estável e associada a regras que permitam sua 

legibilidade partilhada entre criador e os leitores”. Já Santos (2009, p. 26) afirma que 

para entender o documento digital é necessário “entender a definição de documento 

arquivístico”, que foi apresentada anteriormente. 

Innarelli defende que: 

 
Os documentos digitais possuem todas as características que 
compreendem a definição de documento, podemos considerá-los válidos 
enquanto documentos, pois apesar de não sabermos exatamente onde eles 
estão armazenados fisicamente e de não conseguirmos enxergá-los 
diretamente em seu suporte, os documentos estão armazenados 
fisicamente em suportes magnéticos, ópticos, ópticos/magnéticos e outros 
na forma de bits e podem ser visualizados com o auxílio de hardware e 
software (INNARELLI, 2007, p. 26). 

 

E, em adição ao conceito de documento digital, Innarelli (apud SANTOS, 

2007, p. 26) firma “como base três elementos o hardware, o software e a informação 

armazenada em um suporte”. A Arquivística contemporânea tem se esforçado no 

desenvolvimento de conceituação para documentos arquivísticos digitais, recorrendo 

ao arcabouço teórico da Diplomática. 

Duranti (2005, p. 7) chama o documento arquivístico digital de “documento 

arquivístico eletrônico” e o define como: 

 
[...] um documento arquivístico produzido (produzido ou recebido e retido 
para ação ou referência) de forma eletrônica, o que significa que uma 
mensagem recebida em forma eletrônica, porém retida em papel é um 
documento arquivístico em papel, enquanto uma carta recebida em papel, 
porém escaneada no computador e somente usada como arquivo digital é 
um documento arquivístico eletrônico (DURANTI, 2005, p.7).  

 

No entanto, Rondinelli (2011, p. 226) chama a atenção para diferença 

técnica que existe entre documento digital e documento eletrônico, apesar de “na 
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literatura arquivística internacional o termo documento eletrônico ser 

preferencialmente utilizado em detrimento do termo documento digital”. 

Para possibilitar uma compreensão da sutileza existente na distinção dos 

conceitos de documento digital e documento eletrônico apresentamos a definição da 

CTDE (2011a, p. 128), abaixo respectivamente: 

 
Documento digital é a informação registrada, codificada em dígitos binários, 
acessível e interpretável por meio de sistema computacional. Documento 
Eletrônico Informação registrada, codificada em forma analógica ou em 
dígitos binários, acessível e interpretável por meio de equipamento 
eletrônico (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 
2011a, p. 128). 
 

 O que nas palavras de Rondinelli (2011, p. 226) seria a mesma coisa dizer 

que “todo documento digital é eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é 

digital. Um exemplo seria uma fita cassete cujo som, embora necessite de um 

equipamento eletrônico para ser ouvido, não se apresenta codificado em bits”. 

 

Componente Digital 

Duranti (2005) define o componente digital como um objeto digital capaz de 

conter a totalidade ou parte de um documento, mais que um documento, e/ou 

metadados a eles relacionados. Também ressalta a existência de métodos 

específicos para a preservação deste tipo de objeto. Em outras palavras, um 

componente digital pode ser compreendido como uma unidade de armazenamento. 

É uma cadeia de “bits” distinta que, sozinha ou combinada a outras cadeias de “bits”, 

compõe um documento arquivístico digital. Cada documento arquivístico digital tem 

em sua composição, pelo menos, um componente digital e alguns deles possuem 

vários componentes digitais em sua composição. 

O e-ARQ Brasil (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 

2011a, p. 92-93) declara que o “Componente digital refere-se aos objetos digitais 

que compõem o documento arquivístico digital”. Após descrever cada relação entre 

as entidades presentes no modelo conceitual da CTDE, será feita uma análise 

destacando os problemas referentes à expressividade. Nota-se, no modelo, a 

relação de composição, conforme figura 4 abaixo: 
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Figura 4 – Parte do modelo conceitual da CTDE 

 
Fonte: Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011a, p.1). 

 

Neste momento, foi feito um exercício visando exemplificar como será feita a 

análise do modelo conceitual. No modelo aqui apresentado não se consegue 

perceber clareza quanto à entidade “documento arquivístico”, não sendo possível 

afirmar se a mesma possui algum componente digital, se ela contém um ou mais de 

um. Ou seja, uma leitura possível do modelo permite entender que o documento 

arquivístico é composto por vários componentes digitais, quando na verdade nem 

todo documento arquivístico o é.  

Ainda com relação ao “documento arquivístico”, uma questão que se coloca é 

o fato deste ser originado de um documento (por exemplo, digitalizado a partir de 

um original analógico) ou ser um documento (onde aqui se estaria indicando a sua 

natureza, ou seja, é um documento, não é, por exemplo, um pedaço de papel 

qualquer). Em outras palavras, todo documento arquivístico é, antes de tudo, um 

documento, mas esse fato não está representado no modelo, o que pode gerar 

dúvidas sobre qual é a natureza do ponto de vista ontológico do documento 

arquivístico.  

Outro apontamento destacado neste estudo, e que também gera confusão de 

entendimento, está ligado à relação de composição da entidade “documento”, onde 

se mostra uma relação do documento com ele mesmo, gerando o questionamento 

de como uma entidade pode ser composta por ela mesma. 

Assim sendo, esta seção teve como pretensão apresentar os conceitos que 

estão em torno do modelo conceitual da CTDE. O e-ARQ Brasil foi descrito com 

suas divisões através de suas categorias, o modelo conceitual foi apresentado e se 

fez uma análise, como exemplo, para identificar os problemas de ambiguidades. 
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4 A UFO: UMA ONTOLOGIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SEUS PRESSUPOSTOS 

 

Nesta seção sobre ontologias de fundamentação, discorreremos sobre os 

conceitos referentes à ontologia de fundamentação, definiremos ontologia, 

apresentaremos os tipos de ontologias existentes e demonstraremos onde este 

conceito se encaixa no nosso trabalho. 

A ontologia tem recebido cada vez mais atenção por diversas áreas do 

conhecimento. Esse conceito foi, primeiramente, desenvolvido pela Filosofia, mas 

está cada vez mais sendo usado pela Ciência da Informação e Ciência da 

Computação (ALMEIDA, 2014, p. 243). Conforme corroboram também Guizzardi 

(2009), Carlan (2010) e Medeiros (2012). 

Guizzardi (2005) aponta que a origem etimológica da palavra ontologia reside 

na língua latina. Ontologia é formada pela partícula ont- que vem do particípio 

presente do verbo grego enai, cujo sentido é “ser”, e logia em latim, que expressa o 

significado de estudo. Aristóteles, século IV a. C., teria sido o primeiro expoente a 

usar Ontologia como a “ciência do ser enquanto ser”.    

A partir da década de 1960, a Ciência da Computação e Ciência da 

Informação têm se apropriado do termo ontologia. Almeida (2014, p. 243) descreve 

quais são as formas de aplicações da ontologia na Filosofia, Ciência da Computação 

e Ciência da Informação: 

 
Na Filosofia, ontologia é então um ramo da Metafísica que diz respeito às 
quais categorias de entidades existem e estão relacionadas (LOWE, 2007 
apud ALMEIDA, 2014, p. 243). Em Ciência da Computação, ontologias são 
aplicadas à modelagem, tanto em sistemas baseados em bancos de dados 
quanto em sistemas de representação do conhecimento (ALMEIDA, 2014, 
p. 243). Em Ciência da Informação, abordagens ontológicas têm sido 
adotadas, mesmo que sob diferentes denominações (VICKERY, 1997 apud 
ALMEIDA, 2014, p. 243). Alguns autores chegam mesmo a afirmar que 
ontologia é um novo nome para coisas já conhecidas (CURRÁS, 2003; 
GILCHRIST, 2003; SOERGUEL, 1999 apud ALMEIDA, 2014, p. 243). 
  

 Almeida (2014) apresentou uma abordagem interdisciplinar para o uso do 

conceito de ontologia, apresenta os conceitos de ontologia na Filosofia, na Ciência 

da Computação e na Ciência da Informação. 

Na Filosofia, Almeida (2014, p. 244) entende que há um consenso de que a 

Ontologia é o estudo dos tipos de coisas que existem. Ele (ALMEIDA, 2014, p. 244-

248) pontua que esse conceito foi desenvolvido por Aristóteles, Kant e Husserl. 
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Este conceito está intimamente ligado à teoria das categorias. Esta teoria 

aponta quais são os “sistemas de categorias estruturados em níveis hierárquicos, 

em geral, na forma de uma árvore invertida na qual a categoria de mais alto nível é 

nomeada ‘entidade’” (ALMEIDA, 2014, p. 244). No entanto, não nos aprofundaremos 

nesta abordagem filosófica da Ontologia, pois a discussão filosófica não faz parte do 

escopo da nossa pesquisa, mas entendemos ser importante conhecermos, mesmo 

que seja superficialmente, está questão. 

Do mesmo modo, Castro (2008, p. 1) define ontologia como a “pergunta pelas 

características básicas que tornam possível dizer que algo ou um estado de coisas, 

um evento, é”. Em outras palavras, ontologia significa, ao pé da letra, teoria dos 

entes ou teoria do ser enquanto tal (Castro, 2008, p. 1). Medeiros (2012, p. 51) 

explica que ontologia como o estudo da existência das coisas a partir de suas 

categorias, podendo ser utilizada na Metafísica para tentar responder a seguinte 

questão: “que coisas existem?”. 

Guizzardi (2005) reconheceu que a partir do final da década de 1960 a 

Ciência da Computação se apropria do conceito de ontologia como um instrumento 

conceitual útil nas áreas de modelagem de dados e inteligência artificial. 

Para Ciência da Computação, “ontologia é uma teoria representativa dos 

principais fatos e regras que governam parte da realidade, com fins computacionais” 

e tem como objetivo “tornar explícitos axiomas que restringem modelos, de forma a 

igualar, tanto quanto possível, os modelos que contém o significado pretendido” 

(ALMEIDA, 2014, p. 249).  Na figura 5, apresentamos uma representação gráfica da 

relação entre Ontologia e Linguagem de Representação, conforme Guarino (1998, p. 

5). 
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Figura 5 – Ontologia e linguagem de representação 

 

Fonte: Adaptado de Guarino (1998, p. 5). 

 

 Encontramos em Almeida (2014, p. 249-250) a explicação da figura 5: 

 
Uma explicação formal deve considerar uma conceitualização C 
representada por uma linguagem de representação L que adere a um 
compromisso ontológico K=<C,I>. Na verdade, L se compromete com o 
domínio D através de K, do qual C é a conceitualização subjacente. A 
variável I representa uma função interpretação, a qual mapeia elementos de 
D para símbolos do vocabulário V. Todos os modelos de L que são 
compatíveis com K são modelos pretendidos de L de acordo com K. Nesse 
contexto, o papel da ontologia é restringir os modelos de L de forma que 
eles se tornem modelos pretendidos IkL. 
 

 Semelhantemente também, conforme Almeida (2014, p. 250), podemos 

observar outros dois significados principais para o termo ontologia no âmbito da 

Ciência da Computação: 

 
Observam-se dois significados principais para o termo ontologia em Ciência 
da Computação. O primeiro diz respeito ao uso de princípios ontológicos 
para entender e modelar a realidade (WAND; WEBER, 1990; WAND; 
STOREY; WEBER, 1999). O uso do termo nesse caso está alinhado com 
seu papel original na Filosofia, ou seja, fornecer uma descrição do que 
existe e caracterizar entidades nas atividades de modelagem. O segundo 
significado diz respeito à representação de um domínio em uma linguagem 
de representação computacional (STAAB; STUDER, 2004). Uma ontologia, 
nesse caso, consiste de um conjunto de declarações expressas em uma 
linguagem de representação, o qual pode ser processados por mecanismos 
de inferência automatizados. 
Cabe citar, entretanto, que mesmo considerando o uso de princípios 
ontológicos no caso da modelagem, nem sempre são tomadas boas 
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decisões Ontológicas para representar a realidade. Decisões são tomadas 
em função de limitações de desempenho dos sistemas, resultando em 
representações pobres da realidade (SMITH; WELTY, 2001). 
 

No âmbito da Ciência da Computação, Gruber (1993a, 1993b) entende o 

termo ontologia como: 

 
[...] emprestado da filosofia, onde uma ontologia é uma proposta sistemática 
de existência. Para sistemas de Inteligência Artificial (IA), o que ‘existe’ é o 
que pode ser representado. Quando o conhecimento de um domínio é 
representado em um formalismo declarativo, o conjunto de objetos que 
podem ser representados é chamado de universo de discurso. Este 
conjunto de objetos e os relacionamentos descritíveis entre eles são 
refletidos no vocabulário representacional com o qual um programa 
baseado em conhecimento representa um conhecimento. Assim, no 
contexto de Inteligência Artificial, podemos descrever a ontologia de um 
programa pela definição de um conjunto de termos representacionais. Em 
tais ontologias, definições associam os nomes das entidades no universo de 
discurso (ex.: classes, relações, funções, ou outros objetos) com textos 
legíveis por humanos, descrevendo o que os nomes significam, e axiomas 
formais que assegurem a interpretação e o bem formado uso destes termos. 
Formalmente, uma ontologia é a declaração de uma teoria lógica. 
(GRUBER, 1993a, 1993b).  
 

Cabe ressaltar que Guizzardi (2005) enfatiza que o sentido do termo ontologia 

muda dependendo da área da Ciência da Computação, por exemplo: 

 
Em Modelagem Conceitual e áreas relacionadas (tal como Modelagem 
Organizacional), o termo tem sido usado de acordo com sua definição em 
Filosofia, a saber, como um sistema de categorias formais independente de 
domínio e filosoficamente bem fundamentado que pode ser usado para 
enunciar modelos da realidade específicos de domínio. Em contraste, nas 
demais áreas mencionadas [Inteligência Artificial, Engenharia de Software e 
Web Semântica], geralmente o termo ontologia é usado como: (i) um 
artefato concreto de engenharia projetado para um propósito específico sem 
dar muita atenção para questões de fundamentação, (ii) uma representação 
de um domínio particular (p.ex., biologia molecular, direito etc) expressa em 
alguma linguagem de representação de conhecimento (p.ex., RDF, OWL, F-
Logic) ou de modelagem conceitual (p. ex., UML, EER) (GUIZZARDI; 
FALBO; GUIZZARDI, 2008, p. 244).  

 

Ainda sobre o conceito de ontologia, caminhamos agora na direção da 

definição do conceito de ontologia em Ciência da Informação. Almeida (2014, p. 253) 

afirma que os “princípios ontológicos são usados no suporte à construção de 

estruturas de categorização para representação do conteúdo de documentos”. No 

entanto, Almeida (2014, p. 253) destaca que o “trabalho em ontologias na Ciência da 

Informação não está confinado à representação de conteúdo, mas engloba a 

representação desses recursos como um todo, em geral, da perspectiva de uma 

comunidade específica de usuários”.  
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Na perspectiva da Ciência da Informação, o conceito de ontologia é 

apresentado como sendo “um dos pilares da web semântica, juntamente com os 

metadados, os agentes de software” (JACOB, 2003). Assim sendo, Campos et al. 

(2007, p. 1) afirmam que: 

 
Uma ontologia é um modelo de informações representando um conjunto de 
conceitos num domínio específico, estruturados e inter-relacionados entre 
si, de entendimento compartilhado em comum por uma comunidade de 
usuários. Conceitos são organizados em hierarquias de classes e possuem 
atributos e relações entre si. Uma ontologia é representada em linguagem 
“inteligível” por programas “agentes de software” e usada por estes para 
fazer inferências sobre os conceitos desse domínio (CAMPOS et al., 2007, 
p. 1). 
 

Ainda, podemos observar, no quadro 1, a conceituação sinótica sobre 

ontologia: 

 
Quadro 1 – Conceituação sinótica sobre ontologia 

 
Fonte: Almeida (2014, p. 252). 

 

 Segundo Ramalho (2010, p. 38-39) uma ontologia é composta por classes e 

subclasses, propriedades, relacionamentos, regras e axiomas, instâncias. A seguir 

descreveremos cada uma delas. 

Classes e subclasses agrupam um conjunto de elementos, coisas, do mundo 

real, que são representadas e categorizadas de acordo com suas similaridades. 

Propriedades descrevem as características, adjetivos e/ou qualidades das 

classes. 

Relacionamentos são os relacionamentos entre classes, pertencentes ou não 

a uma mesma hierarquia, descrevendo e rotulando os tipos de relações existentes 

no domínio representado. 
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Regras e axiomas são enunciados lógicos que possibilitam impor condições, 

como tipos de valores aceitos, descrevendo formalmente as regras da ontologia e 

possibilitando a realização de inferências automáticas a partir de informações que 

não necessariamente foram explicitadas no domínio, mas que podem estar 

implícitas na estrutura da ontologia. 

Instâncias indicam os valores das classes e subclasses, constituindo uma 

representação de objetos ou indivíduos pertencentes ao domínio modelado, de 

acordo com as características das classes, relacionamentos e restrições definidas. 

Além disso, Guarino (1997) afirmou que a ontologia pode ser classificada pelo 

seu grau de formalismo. Esses graus são categorizados como: ontologia de alto 

nível, ontologia de domínio, ontologia de tarefa, ontologia de aplicação, conforme 

podemos observar na figura 6 abaixo: 

 
Figura 6 - Tipos de ontologias de acordo com o nível de dependência de uma tarefa 

específica ou ponto de vista 

 
Fonte: Adaptado de GUARINO (1997) 

 

Ontologia de alto nível descreve conceitos muito gerais como espaço, tempo, 

matéria, objeto, evento, ação, etc., que são independentes de um problema ou 

domínio particular. Parece, portanto razoável, pelo menos em teoria, ter unificadas 

ontologias de alto nível para grandes comunidades de usuários. 

Ontologia de domínio contém, respectivamente, o vocabulário relacionado um 

domínio genérico (como medicina ou automóveis); ou uma tarefa ou atividade 

genérica (como diagnosticar ou vender), especializando os termos introduzidos na 

ontologia de nível superior. 

Ontologia de tarefa, também chamada de tarefa ou de atividade genérica, 

especifica os termos introduzidos na ontologia de nível superior. 

Ontologia de aplicação retrata os conceitos dependendo de um domínio 

particular e tarefa, que são frequentemente especializações de ambas as ontologias 
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relacionadas. Esses conceitos frequentemente correspondem a funções 

desempenhadas por entidades de domínio durante a realização de uma determinada 

atividade, como unidade substituível ou componente. 

Sendo assim, ontologia de fundamentação é entendida, por Guizzardi (2005, 

p. 371), como uma teoria resultante dos esforços da metafísica descritiva, da ciência 

cognitiva e da linguística, “com o principal objetivo de capturar as distinções 

ontológicas subjacentes à linguagem e a cognição humana”.  

Diante disso, podemos concluir que, a ontologia de fundamentação é uma 

ontologia formal, visando reconhecer as categorias gerais de certos aspectos da 

realidade que não está restrita a um campo científico, apresentando o conhecimento 

independentemente de linguagem, de um estado particular das coisas ou ainda do 

estado da agente. 

Nesta etapa, entraremos em um conceito importante para nosso trabalho 

que é a Unified Foundational Ontology (UFO). A UFO é uma ontologia de 

fundamentação e é utilizada para o apoio da modelagem conceitual (GUIZZARDI, 

2005). 

A ontologia de fundamentação pode ser dividida em três partes: UFO-A, 

UFO-B14 e UFO-C15. Esta pesquisa vai se deter na UFO-A, pois ela “é uma ontologia 

de fundamentação capaz de modelar objetos (endurants), coisas e suas 

propriedades” (GUIZZARDI, FALBO, GUIZZARDI, 2008, p. 244). 

 

  

                                                           
14

 A UFO-B diferencia explicitamente eventos e objetos. Eventos (ou ocorrências) são indivíduos 
compostos de partes temporais. Eles acontecem no tempo no sentido de se estenderem no tempo 
acumulando partes temporais. São exemplos de eventos: uma conversa, uma partida de futebol, a 
execução de uma sinfonia e um processo de negócio (GUIZZARDI; FALBO; GUIZZARDI, 2008, p. 
246). 
15

 A UFO-C é uma ontologia de entidades sociais (tanto objetos quanto eventos), construída sobre 
UFO-A e UFO-B (GUIZZARDI; FALBO; GUIZZARDI, 2008, p. 247).  
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4.1 UFO-A 

 Nesta subseção, apresentaremos os conceitos referentes à UFO-A. A UFO-A 

pode é dividida em universais (do inglês, universals) e particulares (do inglês, 

individuals) (GUIZZARDI, FALBO, GUIZZARDI, 2008, p. 245). 

Universais “são padrões de características que podem ser instanciados em 

um número de diferentes indivíduos” (GUIZZARDI, FALBO, GUIZZARDI, 2008, p. 

245). A seguir, apresentaremos a figura 7 representando o fragmento da UFO-A: 

Universais. 

 

Figura 7 - Fragmento da UFO-A: Universais. 

 
Fonte: Guizzardi; Falbo; Guizzardi (2008, p. 246). 

    

No entanto, para possibilitar um maior entendimento da UFO-A, 

recorreremos a noções básicas de cunho filosófico, que são: identidade, rigidez e 

dependência. 

Campos (2001, p. 114, 116) define Identidade como “a propriedade que 

determina o objeto, ou dito de outra forma, define o que a ‘coisa é’”. Isto é, ao se 

verificar duas entidades que apresentam propriedades diferenciadas, a teoria da 

identidade possibilita concluir se elas podem ser consideradas como sendo as 

mesmas. Campos (2001, p. 116) utiliza-se da figura de um vaso para permitir a 

compreensão desta teoria. Neste exemplo: 

 
Nós podemos considerar o vaso e o barro de que é feito como dois 
indivíduos separados, ou como nós dois diferentes pontos de vista sobre o 
mesmo indivíduo? A resposta por ser difícil, mas uma análise cuidadosa 
mostra que as duas versões implicam em diferentes critérios de identidade: 
quando o vaso espatifa no chão, deixa de existir e perde sua identidade, o 
barro ainda está lá. O vaso necessita de um arranjo particular de duas 
partes dentro de uma ordem para ser vaso, o barro é um elemento externo, 
assim chamado de critério extensional de identidade. Assim, nós estamos 
na presença de dois indivíduos diferentes (CAMPOS, 2001, p. 116). 
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Rigidez é quando um dado, uma coisa, possui uma característica, e esta 

característica é percebida em qualquer lugar no tempo, ou seja, é aplicável a todas 

as instâncias que dela derivam. De outra maneira, rigidez é quando uma coisa é 

realmente aquela coisa em qualquer mundo possível. Podemos ilustrar esse 

conceito a partir de duas propriedades: pessoa e estudante. A primeira é uma 

propriedade rígida, pois uma pessoa nunca deixa de ser uma pessoa em toda sua 

existência, no enquanto a propriedade estudante é não rígida, uma vez que a 

propriedade estudante pode aparecer em apenas um período de tempo da 

existência de determinada entidade (GUIZZARDI, 2005, p. 101). 

A noção de dependência está dividida em três partes: dependência rígida, 

dependência genérica e dependência de classe (GUARINO, 1998b). A dependência 

rígida se dá quando a existência de um indivíduo depende de outro indivíduo 

especifico; na dependência genérica o indivíduo depende de outro elemento para 

existir, o qual pode ser substituído por outro da mesma espécie; e, a dependência de 

classe, segundo Guarino (1998b), ocorre quando “a existência de um indivíduo que 

pertence a uma determinada classe implica na existência de um indivíduo diferente 

pertencente a uma classe diferente”.  

 Para possibilitar uma compreensão dos três tipos de dependência, 

recorremos a Guarino (1998b), que exemplifica: dependência rígida ocorre na 

relação da pessoa com seu cérebro (pois ele não pode ser substituído); na 

dependência genérica, podemos observar na relação de uma pessoa e seu coração 

(o coração pode ser substituído por outro coração); e, por fim, a dependência de 

classe, ocorre na relação existente entre um pai e seu filho. 

  

4.1.1 As categorias da UFO-A 

Nesta seção apresentaremos as categorias estabelecidas na UFO-A. 

Guizzardi (2005) afirma que a UFO-A pode ser encarada como uma teoria sobre as 

categorias Universal e Individual. Nós não trabalharemos com a categoria Indivídual, 

no entanto podemos dizer que ela instancia Universal. A seguir, na figura 8, 

apresentamos as categorias da UFO-A. 

Cabe ressaltar que nos detalharemos apenas as entidades que são 

pertinentes a essa pesquisa. 
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Figura 8 – Categorias da UFO-A  

 
Fonte: Salamon et al. (2017, n. p.) 

 

Na figura 8, podemos observar que Universals podem ser divididos em 

substancial universal ou moment universal. Um substantial é uma entidade que 

mantém sua identidade no tempo, sendo existencialmente independente de qualquer 

outra entidade. Um moment, ao contrário, não é parte da essência do objeto, 

podendo apenas existir a partir da existência (dependência) de outra entidade 

(GUIZZARDI, 2005). 

Conforme podemos observar, na figura 8, o substantial universal pode ser 

dividido entre sortal universal ou mixin universal. Sortal universal é uma entidade 

que carrega um princípio de identidade para suas instâncias, permitindo observar se 

duas entidades são as mesmas a partir de características fornecidas. Mixin 

universal, por sua vez, agrega conceitos de diferentes características e identidades. 

Com isso, entendemos que estes conceitos podem ser considerados classes que 

agregam entidades, ainda que de essência diferenciada (GUIZZARDI, 2005). 

Sortal universal se ramifica entre RigidSortal e AntiRigidSortal. O RigidSortal 

é desdobrada em kind e o subkind. Outrossim, Anti-rigid sortal é desdobrada em 

phase e role. Rigid mixid desdobra-se em category. Non-rigid mixin em rolemixin e 

em mixin (GUIZZARDI, 2005). 

Kind representa um sortal substantial que fornece um princípio de identidade 

para suas instâncias, sendo responsável pela estruturação da taxonomia 

representante do domínio. Kinds podem ser especializados em outros subtipos 

rígidos que herdam o princípio de identidade e são chamados subkinds 

(GUIZZARDI, 2005).  
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Guizzardi (2005) exemplifica a relação kind e subkind, na figura 9: 

 
Figura 9 – Kind e subkind 

 
Fonte: Guizzardi (2005, p. 110). 

 

Suchánek (2019, p. 30) define collective como uma entidade que serve para 

agrupar conceitos rígidos que estão ligados pelo princípio de identidade para suas 

instâncias. O autor apresenta como principal característica do collective “que ele 

possui uma estrutura interna homogênea, ou seja, todas as partes são percebidas 

da mesma maneira pelo todo”. Sales e Guizzardi (2017, p. 7) afirmam que um 

“collective é uma entidade cujas partes (membros) desempenham o mesmo papel”.    

Para melhor entendimento da conceituação de collective, se faz necessário 

compreender, também, a noção de complexo funcional que, segundo Sales e 

Guizzardi (2017, p. 7), são “entidades cujas partes desempenham papéis diferentes 

para o comportamento do todo”. 

Na perspectiva da conceituação do complexo funcional, Guizzardi (2005, p. 

183) esclarece que as partes formam um todo e possuem “um conjunto heterogêneo 

e complexo”. Ou seja, o complexo funcional é formado por partes cada uma com 

função diferente das outras partes do conjunto, e essas partes são fundamentais 

para o funcionamento do todo. 

Os sortals anti-rígidos se subdividissem phase e role. Guizzardi (2005) 

conceitua phases como constituídos de partes temporais ou são representados em 

determinado mundo, caracterizando-se, como o próprio termo indica, como uma fase 

passageira de um universal, enquanto role é um processo, função executada por 

uma entidade em determinado contexto ou por um período de tempo. Guizzardi 

(2005) exemplifica modelarmente, na figura 10 e 11, a relação entre phase e role. 
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Figura 10 – Duas partições do mesmo kind ‘person’: uma partição subkind (Man, Woman) e uma 
partição phase (Child, Adolescent e Adult) 

 
Fonte: Guizzardi (2005, p. 110) 

 
Figura 11 - Exemplo do sortal role 

 
Fonte: Guizzardi (2005, p. 129). 

 

Category é um rixid mixin. Category congrega entidades de espécies 

diferentes, com características essenciais em comum. A seguir, na figura 12, 

apresentamos o modelo que expressa essa relação (GUIZZARDI, 2005, p. 113). 

 
Figura 12 – Exemplo de category 

 
Fonte: Guizzardi (2005, p. 113). 

 

 Rolemixins são formados por propriedades partilhadas de papéis. Um mixin 

soma propriedades que são essenciais para algumas categorias e acidentais para 

outras. Por exemplo, ter a propriedade de “escrever” é um mixin, uma vez que esta 
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característica pode ser de uma caneta esferográfica ou de um pedaço de gesso 

(Guizzardi, 2005).  

 
Figura 13 – Roles com tipos disjuntos permitidos 

 
Fonte: Guizzardi (2005, p. 111). 

 
Figura 14 – Exemplo de mixin 

 
Fonte: Guizzardi (2005, p. 113). 

 
 Um aspecto importante para ressaltar é que a ontologia de fundamentação 

contempla a noção de partição em suas categorias. 

 

4.1.2 Teoria das Partes e do Todo 

A Teoria das partes está embasada no conhecimento desenvolvido na 

Mereologia, que é uma teoria filosófica e matemática que visa explicar as relações 

das partes com seu todo (GUIZZARDI, 2005, p. 142-143). 

Guizzardi (2015, p. 143) aponta que a Mereologia é regida por algumas 

relações fundamentais, ou características primárias, que são: reflexividade, 

antissimétrica e transitividade.  

A Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019, n. p.) descreve as relações da 

seguinte forma: Antissimétrica – duas coisas distintas não podem fazer parte umas 
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das outras (por exemplo, um volante faz parte de um carro, no entanto, o carro não 

faz parte do volante); Não-reflexividade – uma parte não pode se relacionar com ela 

mesma usando aquela mesma relação (por exemplo, um volante não pode ser parte 

do volante); Transitividade – qualquer parte de uma parte faz parte daquele todo (por 

exemplo, minha mão faz parte de mim; eu faço parte do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação, e, segundo o Princípio da Transitividade, a 

minha mão faz parte do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 

ainda que não pareça coerente). 

Outro princípio importante é o da suplementação fraca que, segundo 

Guizzardi (2011, n. p.) afirma “Se y é uma parte de x, então deve existir outra parte 

de x que é disjunta de y (a parte“ que falta ”de x). Falando livremente, sem essa 

parte faltante, y seria idêntico a x”. Além disso, nenhum indivíduo deve ser formado 

por ele mesmo. Podemos inferir, então, que uma entidade complexa deve ser 

formada de no mínimo duas entidades distintas.  

Apesar da importância da Teoria das partes, podemos observar que impõe 

certas limitações, conforme podemos verificar a seguir. 

Na mereologia extensional16, todas as partes do individuo são essenciais. 

Sendo assim, se este indivíduo perder ou substituir uma das partes, ele perderia sua 

identidade (GUIZZARDI, 2005, p. 357). Ou seja, em conformidade com esse 

princípio, se um carro perde suas rodas, por exemplo, perderia sua identidade. 

Outra questão que se coloca na mereologia extensional encontra-se no 

axioma que afirma que “duas entidades serão as mesmas se possuírem as mesmas 

partes” (GUIZZARDI, 2005, p. 346). Ou seja, para que duas entidades sejam 

consideradas idênticas é necessário que elas sejam formadas pelas mesmas partes. 

Essa noção da mereologia extensional poderia levar ao caso de 

considerarmos, por exemplo, o conjunto dos Beatles como sendo a mesma entidade 

do time de futebol amador formado pelos mesmos elementos dos Beatles. Embora 

as partes sejam as mesmas (as mesmas pessoas), nesse exemplo podemos 

perceber que não são as mesmas entidades. Isso acabaria acarretando um 

problema de ambiguidade. 

Sendo assim, podemos observar que a mereologia gera uma problemática 

ao não considerar os aspectos que tornam algo um todo integral, a função que as 

                                                           
16

 Mereologia extensional é a teoria geral dos indivíduos, suas partes e suas relações (LANDO, 2017, 
p. 11).  



62 

  
 

 
  

partes desse todo têm e as diferenças dos tipos de todo (GUIZZARDI, 2005, p. 152-

153).  

Por isso, é necessário haver condições mínimas que permitam identificar 

quando uma soma das partes é um todo integrado e não uma mera soma de partes 

aleatórias. Essas condições estão presentes na Teoria do Todo (Guizzardi, 2005, p. 

155).  

Segundo Guizzardi (2005, p. 191), a Teoria do Todo é “definida como os 

sistemas contendo todos e apenas aqueles objetos que possuem uma substância 

unificadora que se relacionam entre si”. O autor (GUIZZARDI, 2005, p. 156) afirma 

que a condição necessária para compreender o conceito das partes, reside na 

análise do contexto onde a parte-todo está inserida. 

Para que haja uma compreensão consolidada das relações partitivas e da 

Teoria do Todo, Guizzardi (2005, p. 194) aponta algumas noções a serem 

consideradas. São elas: compartilhamento, essencialidade, inseparabilidade, 

separabilidade e mandatoriedade. 

Compartilhamento é a característica secundária da Teoria do Todo que 

afirma de uma parte pode ser pertencer a um todo, mas pode pertencer a outro todo 

(GUIZZARDI, 2005, p. 194). Por exemplo: uma pessoa pode pertencer, 

exclusivamente, a uma família e, também, pertencer a outro grupo qualquer. 

Essencialidade é a noção de que uma parte deve estar ligada ao seu todo 

caso contrário o todo perderá sua identidade. Por exemplo: a relação entre um carro 

e o chassi, pois se for removido o chassi de um carro este perderá sua identidade. 

Inseparabilidade é a noção onde uma parte, para existir, depende do seu 

todo (GUIZZARDI, 2005, p. 169), por exemplo, o cérebro de uma pessoa precisa, 

exclusivamente, da pessoa para existir.    

Separabilidade é a noção de que uma parte pode ser partilhada ou 

substituída por outra parte, sem que o todo tenha sua identidade comprometida 

(GUIZZARDI, 2005, p. 172). Ou seja, a parte pode ser substituída por qualquer outra 

parte igual, sem que o funcionamento do todo seja comprometido, por exemplo, um 

coração de um ser humano pode ser substituído por outro, sem que o ser humano 

perca a sua identidade. 

Mandatoriedade é a noção de que uma parte quando separada do seu todo 

compromete o funcionamento do todo (GUIZZARDI, 2005, p. 170). Segundo esta 
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noção, o todo necessita da parte para existir. Neste caso, por exemplo, um ser 

humano não existe sem um coração, da mesma forma que um carro não existe sem 

o motor. 

 

4.1.3 Relações na UFO-A17 

Cabe mencionar que a UFO, além das categorias de alto nível, possui 

também três tipos de relações, a saber: formais, materiais e meronímicas. Conforme 

observamos na figura 15 - Relações na UFO-A, abaixo. 

 
Figura 15 – Relações na UFO-A 

 
Fonte: Zamborlini (2011, p. 40). 

 
Conforme podemos observar, na figura 15, a Relation Universal pode ser 

subdividida em Formal Relation e Material Relation. A Material Relation, ilustrada na 

figura 16, é aplicada quando “as relações dependem de alguma entidade para 

existir” (SANTOS, 2015, p. 31). Toda Material Relation deve estar conectada ao final 

da associação de exatamente uma relação de derivação.  

 

  

                                                           
17

 Os exemplos dessa seção usam o formalismo (notação) da OntoUML. Esse formalismo será 
detalhado na seção 5. 



64 

  
 

 
  

Figura 16 – Relação Material 
 

 
Fonte: Adaptado de Fonseca (2015). 

 
A Formal Relation é desdobrada em outras duas, Domain Formal Relation e 

Internal Relation.  A Domain Relation é aplicada “às relações formais que são 

especificas de domínio e que, por isso, não são representadas entre os tipos de 

indivíduos da UFO, mas entre os conceitos específicos de domínio, assim como as 

do tipo Material Relation” (SANTOS, 2015, p. 31). 

Segundo Santos (2015, p. 31), Internal Relation é aplicada às “relações 

formais internas ditas de dependência existencial (caracteriza a relação na qual o 

indivíduo dependente existe somente se o outro indivíduo do qual aquele depende 

também existir)”. A Internal Relation encontra-se subdividida em Characterization, 

Derivation e Mediation. 

Characterization é uma relação formal que ocorre entre um mode universal e 

o universal endurant que este mode universal caracteriza.  

Mode é a propriedade que “não tem representação num sistema de medidas”, 

por exemplo: o sintoma de uma doença em uma pessoa (ZAMBORLINI, 2011, p. 

37). 

Vejamos a representação abaixo, um mode Sintoma é a relação da role 

Paciente do kind Pessoa, conforme ilustrado na figura 17. Uma relação do tipo 

characterization deve ter em sua associação de origem um Mode. Relações 

characterization são sempre associações binárias (FONSECA, 2015). Santos (2015, 

p. 32) afirma que Characterization “se aplica à relação de inerência (inheresIn) que 

define os indivíduos do tipo Moment”. 
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Figura 17 – Exemplo de Characterization 

 
Fonte: Fonseca (2015, n. p.). 

 

Conforme podemos observar na figura 17, entre o Paciente (que é um role) e 

Sintoma (que é um mode) existe uma relação de Characterization, que é 

denominada como se apresenta. 

Ainda mais, na perspectiva de Guizzardi (2005) e explicado por Fonseca 

(2015, n. p), há a relação Mediation, que “é uma relação formal que ocorre entre um 

relator universal e o universal(s) endurant(s)”. Fonseca (2015, n. p) fornece um 

exemplo interessante, o casamento é uma mediação existente entre o marido e 

esposa (figura 18). 

 
Figura 18 – Exemplo de relação Mediation 

 
Fonte: Adaptado de Fonseca (2015, n. p). 

 
Uma relação de Derivation “representa a relação formal de derivação que 

existe entre uma relação material e o relator universal da qual essa relação material 

é derivada” (TEIXEIRA; FALBO; GUIZZARDI, 2014, n. p). A relação de Derivation 

pode ser compreendida a partir do exemplo apresentado por Teixeira, Falbo e 
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Guizzardi (2014, n. p): a relação material “casada” deriva da relação universal 

“casamento” (ver figura 30). 

Outro exemplo, apontado por Santos (2015, p. 32), para possibilitar uma 

compreensão melhor está ilustrado na figura 19, a relação material de um kind 

University (Universidade) e um role Student (Estudante) tem um relator Enrollment 

(Inscrição); a relação derivada tem em seu membro de origem, um relator, e seu 

destino, uma relação material. Uma relação de derivação deve ter uma de suas 

extremidades de associação conectada a um relator universal (a extremidade do 

círculo preto) e a outra conectada a uma relação material, sendo as associações de 

derivação sempre binárias. 

 
Figura 19 – Exemplo de Derivation 

 
Fonte: Santos (2015, p. 32). 

 

Em outras palavras, Santos (2015, p. 32) sustenta que a “Derivation ocorre 

entre uma relação Material e o tipo Relator que originou esta”. 

Na UFO-A, além das relações Formal Relation e Material Relation, existem 

ainda as relações partitivas, as saber: ComponentOf, MemberOf, SubCollectionOf e 

SubQuantityOf.  

ComponentOf “é uma relação partitiva entre dois complexos” (GUIZZARDI, 

2005, p. 341). Santos (2015, p. 26) esclarece que o termo complexo significa 

“entidades compostas por partes que executam diferentes papéis no contexto de seu 

todo”. 

Fonseca (2015, n. p), para possibilitar um entendimento deste conceito, 

fornece os seguintes exemplos: minha mão é parte do meu braço; um motor de 

carro faz parte de um carro;  uma Unidade Aritmética e Lógica (ULA) faz parte de 
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uma Unidade Central de Processamento (CPU); um coração faz parte de um 

sistema circulatório. 

O MemberOf “é uma relação de parentesco entre um complexo ou um 

coletivo (como uma parte) e um coletivo (como um todo)” (FONSECA, 2015, n. p), ou 

seja, é um indivíduo dentro de um conjunto. O autor (FONSECA, 2015, n. p) fornece 

os seguintes exemplos: uma árvore é parte da floresta; uma carta faz parte de um 

baralho; um garfo faz parte do conjunto de talheres; um sócio do clube faz parte de 

um clube. 

SubCollectionOf é “uma relação de partição entre dois coletivos” (FONSECA, 

2015, n. p). Em outras palavras, é quando uma parte de conjunto compõe outro 

conjunto. Para possibilitar uma ilustração do SubCollectionOf, o autor (FONSECA, 

2015, n. p) mencionou os seguintes exemplos: a parte norte da Floresta Negra é 

parte da Floresta Negra; a coleção de jokers em um baralho é parte daquele baralho 

de cartas; a recolha de garfos no conjunto de talheres faz parte desse conjunto de 

talheres; a coleção de indivíduos do sexo masculino em uma multidão faz parte 

dessa multidão. 

SubQuantityOf “é uma relação de partição entre duas quantidades”. São 

exemplos: o álcool faz parte do vinho; O plasma faz parte do sangue; o açúcar faz 

parte do sorvete; o leite faz parte do cappucino. (FONSECA, 2015, n. p). 

Para possibilitar uma ilustração das relações entre a parte e seu todo, 

anexamos um fragmento da UFO (figura 20) (ZAMBORLINI, 2011, p. 41). 

 
Figura 20 - Relações partitivas na UFO-A. 

 
Fonte: Zamborlini (2011, p. 41). 

 
 Conforme podemos observar na figura 20, Collectives só pode ter relações 

com memberOf e subCollectionOf, FunctionalComplex só pode ter relação de 
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ComponenteOf, entre um FunctionalComplex e um Collective pode haver a relação 

memberOf e Quatity só pode fazer relação com subQuantityOf. 
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5 O FORMALISMO DE REPRESENTAÇÃO DA ONTOUML 

 

Nesta seção, vamos explicar os formalismos, ou seja, as representações 

gráficas usadas pela OntoUML. O objetivo consiste em explicar as convenções da 

OntoUML e possibilitar o entendimento do modelo expresso nessa extensão. 

Sequencialmente, apresentaremos o OLED, uma ferramenta que utiliza o 

formalismo da OntoUML com a finalidade de elaborar modelos conceituais 

ontológicos de forma gráfica. 

A OntoUML, segundo Pergl, Sales e Rybola (2013, n. p.), é uma extensão da 

UML (Unified Modeling Language18) e “é uma linguagem de modelagem conceitual 

baseada em ontologias”, sendo que esta proposta baseada na tese de doutorado de 

Guizzardi (2005). 

Pergl, Sales e Rybola (2013, n. p.) destacam que a vantagem para o uso da 

OntoUML na modelagem de domínios reside no fato dela possibilitar modelos mais 

precisos e expressivos. 

Neste sentido, Guerson et al. (2015, n. p.) concorda com a afirmação 

anterior, esclarecendo que a vantagem do uso da OntoUML está em conformidade 

com a UFO e, por isso, ela fornece construções expressivas e precisas para 

representar domínios de conhecimento.  

Outrossim, os sistemas modelados de acordo com a OntoUML permitem uma 

visualização mais aproximada da realidade modelada. Segundo Pergl, Sales e 

Rybola (2013, n. p.), a OntoUML auxilia na solução de modelagem de várias 

questões problemáticas, entre elas, as relações parte-todo e os papéis. 

Guerson et al. (2015, p. [1])  compreendem a OntoUML como “um meta-

modelo, que foi projetado para possibilitar as distinções ontológicas e axiomatização 

da UFO”. Na visão desses autores, a OntoUML: 

 
[...] é uma linguagem altamente expressiva, com semântica e neutralidade 
em relação à implementação tecnológica. Permite que modeladores 
desenvolvam modelos precisos e que representem um domínio particular. 
Cabe observar que baseado na OntoUML existe um conjunto de soluções 
de software para permitir a implantação de modelos, verificação e validação, 
geração de código e verbalização (GUERSON et al., 2015, n. p.). 

 

                                                           
18

 “A UML é uma linguagem-padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software. Ela 
poderá ser empregada para a visualização, a especificação, a construção e a documentação de 
artefatos que façam uso de sistemas complexos de software” (BOOCH; RUMBAUCH; JACOBSON, 
2006, p. 13). 
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Abordaremos a seguir as notações para representar as relações entre as 

classes da UFO.  

 

5.1 A NOTAÇÃO DA ONTOUML 

Nesta seção, vamos explicar os estereótipos e símbolos usados pela 

OntoUML. O objetivo consiste em explicar as convenções da OntoUML e possibilitar 

o entendimento do modelo expresso nessa extensão. 

Em OntoUML, representam-se categorias em caixas, assim como em UML. 

Cada categoria deve ter um nome e um estereótipo, como representado na figura 

21, abaixo: 

 
Figura 21 – Exemplo de categoria e estereótipo 

 
Fonte: Fonseca (2015, n. p.); Teixeira, Falbo, Guizzardi (2014, n. p.). 

 
A seguir explicaremos como a OntoUML se expressa graficamente. Esse 

conhecimento é essencial, pois essa linguagem é utilizada em ferramentas, como 

por exemplo, a OLED. 

As relações, na UFO, são representadas de duas formas: por meio de uma 

linha reta ou por meio de uma linha tracejada e o seu respectivo estereótipo. Podem 

ainda conter um símbolo (circulo cheio, losango vazado e cheio) em uma das 

extremidades da linha reta. A seguir, apresentaremos o formalismo usado na 

OntoUML. 

A relação de generalização é representada pela seta com um triângulo 

vazado na ponta (figura 22). Cabe ressaltar que a direção da seta denota quem é o 

termo geral. 
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Figura 22 – Formalismo para generalização na  OntoUML 

 
Fonte: Pergl; Sales; Rybola (2013, p. 9). 

 

As relações de Association, Characterization, Material e Mediation são 

representadas pela linha reta, conforme ilustrado na figura 23. 

 
Figura 23 – Formalismo para OntoUML 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 
A relação ComponentOf é representado por uma reta e um losango em uma 

das extremidades. ComponentOf é um tipo de relação partitiva utilizado para 

relações entre dois indivíduos complexos (Guizzardi, 2005, p. 341), conforme vemos 

no exemplo abaixo (figura 24): 

 
Figura 24 – Formalismo para ComponentOf 

  
Fonte: O Autor (2019). 
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Em OntoUML, segundo Rybola (2017, p. 40), “a relação parte-todo é descrita 

como uma associação entre os dois tipos que representam os universais 

relacionados com um losango vazado ou cheio em uma das extremidade”. O autor 

(RYBOLA, 2017, p. 40) aponta que: 

 
O losango está relacionado à noção de capacidade de compartilhamento 
(ou exclusividade) definida em UFO - a capacidade de um indivíduo fazer 
parte de múltiplos inteiros do mesmo tipo ao mesmo tempo. Na notação 
OntoUML, a associação completa do losango é usada para peças 
exclusivas (o indivíduo não pode fazer parte de múltiplos inteiros do mesmo 
tipo ao mesmo tempo), enquanto o diamante vazio é usado para peças 
compartilháveis (o indivíduo pode fazer parte de múltiplos inteiros do 
mesmo tipo ao mesmo tempo). No entanto, a exclusividade de uma parte 
não restringe o mesmo indivíduo a fazer parte de múltiplos de diferentes 
tipos (RYBOLA, 2017, p. 40). 

 

A relação MemberOf é representado por uma reta com um losango em uma 

das extremidades e uma letra M (figura 25). Este ícone é utilizado quando o 

indivíduo compõe um conjunto, por exemplo, uma árvore faz parte de uma floresta. 

 
Figura 25 – Formalismo para relação MemberOf 

 
Fonte: Adaptado de Suchánek (2019, p. 81). 

 
A relação SubCollectionOf é representado por uma reta e um losango em 

uma das extremidades e uma letra C (figura 26). Esta representação é utilizada para 

a parte de um conjunto que compõe um conjunto maior (exemplo: na sala de um 

colégio de ensino médio, há o grupo dos estudiosos e o grupo dos festeiros). 

 
Figura 26 – Formalismo para relação SubCollectionOf 

  
Fonte: Fonseca (2015, n. p.). 
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A relação SubQuantityOf é representada por uma reta, um losango em uma 

das extremidades e uma letra Q no centro do losango (figura 27). Esse símbolo é 

utilizado para representar uma parte que compõe um indivíduo, por exemplo, a 

farinha que faz parte do bolo. 

 
Figura 27 – Formalismo para relação SubQuantityOf 

  
Fonte: Fonseca (2015, n. p.). 

 

A relação Derivation é representada pela reta tracejada com uma bolinha 

preta na extremidade (figura 28). Essa representação é utilizada para anunciar uma 

derivação proveniente de uma relação formal (ver figura 30). 

 
Figura 28 – Formalismo para relação Derivation 

   
Fonte: Fonseca (2015, n. p.). 

 

 A seguir, descreveremos a ferramenta OLED e suas características. Essa 

ferramenta será usada para representarmos o modelo conceitual do SIGAD. 

 

5.2 A FERRAMENTA OLED E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 Nos últimos anos com a crescente aplicação de ontologias para modelagem 

conceitual e com a automação de processos operacionais, tem-se percebido um 

aumento de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de modelos conceituais e 

facilitam o complexo trabalho de construção desses modelos (SALES; GUIZZARDI, 

2017, p. 1). Uma dessas ferramentas é o OLED.  

O OntoUML Lightweight Edition (OLED), figura 29, é uma ferramenta utilizada 

para modelagem de ontologias em OntoUML. Ela permite a formalização, 

verificação, validação e implementação de modelos OntoUML. Igualmente, a 

ferramenta fornece um conjunto de padrões de design integrados para acelerar a 

atividade de modelagem através da reutilização (GUERSON, 2015). 
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Figura 29 – Tela de abertura do OLED 

 
Fonte: OLED (2015). 

 
 A seguir veremos uma descrição sobre as características da ferramenta 

OntoUML, a saber: modelagem, verificação, validação e verbalização. 

 

5.2.1 Modelagem 

 Como relação à modelagem, o OLED oferece a possibilidade de diagramar 

um modelo com base nas categorias e pressupostos da UFO-A. 
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Figura 30 – Exemplo de representação gráfica de um modelo 

 
Fonte: Adaptado de Teixeira, Faldo, Guizzardi (2014, n. p). 

  
5.2.2 Verificação 

 O OLED possibilita verificar se um dado modelo é sintaticamente correto. 

Essa verificação acontece por meio do Metamodelo OntoUML, que incorpora um 

conjunto regras sintáticas para refletir as formações da UFO. O OLED tem a 

capacidade de verificar automaticamente se qualquer modelo está formalmente 

fundamentado e aponta precisamente onde há inconsistências, ver figura 31 

(GUERSON et al., 2015). 

  
Figura 31 – Exemplo de verificação automática

 
Fonte: O Autor (2019). 
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5.2.3 Validação 

 A ferramenta permite validação de um dado modelo. Essa validação confere 

se as entidades e as relações do modelo estão aderentes aos pressupostos da 

ontologia de fundamentação (GUERSON et al., 2015). Essa validação pode ocorrer 

de duas formas básicas19: simulação visual e anti-padrões ontológicos. 

 

a) Simulação visual: é obtida executando uma transformação do modelo 

OntoUML para uma especificação Alloy20. O objetivo é gerar automaticamente 

instâncias do modelo, figura 32, como um meio para simular um conjunto de 

propriedades desejadas/indesejadas, confrontando o modelador com suas 

decisões (GUERSON et al., 2015). 

 
Figura 32 – Exemplo de validação por meio de simulação visual 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 
b) A ferramenta verifica se um padrão de modelagem ontológico21 foi violado, ou 

seja, a ferramenta possibilita averiguar se os modelos conceituais estão 

sintaticamente válidos. Isso é possível por meio de três etapas apontadas por 

Guerson et al. (2015): 

                                                           
19

 Outras validações mais sofisticadas são possíveis, mas que fogem ao escopo do presente trabalho. 
20

 “Alloy é definido como uma linguagem de modelagem estrutural na lógica de primeira ordem, para 
expressar restrições ou comportamentos estruturais complexos” (JACKSON, 2012). 
21  “Padrões de modelagens ontológicas são estruturas modeladas que reproduzem modelos 

conceituais sintaticamente possíveis” (GUERSON et al., 2015). 
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i. Detecção automática – é uma função que verifica se o modelo 

conceitual está aderente a OntoUML, poupando o modelador de 

fazer essa verificação manualmente; 

ii. Análise guiada – a ferramenta analisa o modelo, aponta as 

inconsistências do modelo e oferece soluções para corrigi-lo; 

iii. Refatoração automática – a ferramenta sugere um plano para 

corrigir o modelo.  

 

Sales e Guizzardi (2017, p. 2) confirmam que essa funcionalidade da 

ferramenta possibilita constatar se um modelo conceitual que, embora esteja 

sintaticamente válido, não representa o domínio corretamente. Eles (SALES, 

GUIZZARDI, 2017, p. 2) pontuam que “o conjunto de instâncias válidas (possíveis) 

de um dado modelo, pode diferir de sua representação”. 

A validação específica de relações partitivas na OLED cobre as relações de 

ComponentOf, SubCollectionOf e SubQuantityOf, além de aspectos de sua 

transitividade, partes mandatórias, dentre outros aspectos (GUIZZARDI, 2005, 

2011). 

 

5.2.4 Verbalização do modelo 

 Significa a geração de documentação da ontologia na linguagem natural de 

forma automatizada. Este processo é muito útil, pois permite que uma pessoa 

inexperiente no domínio representado possa compreender a realidade modelada, 

ver figura 33. 
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Figura 33 – Exemplo de verbalização 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 
Como podemos verificar, o OLED é uma ferramenta muito importante 

na construção de modelo conceitual. A seguir, submeteremos o modelo 

conceitual do SIGAD na ferramenta e pontuaremos os resultados da análise 

com foco nas relações partitivas. 
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6 ANÁLISE DO MODELO CTDE COM BASE NA ONTOUML 

 

Nesta seção o modelo conceitual proposto pela CTDE será submetido à 

ferramenta OntoUML Lightweight Editor (OLED), que auxilia no desenvolvimento, 

verificação, validação, detecção e retificação de padrões ontológicos. A ferramenta 

como ficou demostrado utiliza a notação da OntoUML e é baseada nos pressupostos 

teóricos da UFO. 

O primeiro passo realizado foi desenhar o modelo conceitual na OLED como 

está apresentado na segunda orientação técnica da CTDE. Isso é importante, pois a 

OLED indicará as inconsistências do modelo do SIGAD. No entanto, cabe ressaltar 

que algumas classes do referido modelo não estão adequadamente representadas 

no que se refere a um modelo conceitual ontológico - por exemplo, Temporalidade e 

Destinação são coisas distintas, mas encontram-se representadas em uma única 

classe.  

A compreensão da temporalidade como atributo (qualidade de algo) deve-se 

à definição de prazos de guarda a serem atribuídos aos documentos, sendo pois 

uma qualidade de uma classe de documentos. 

 
Figura 34 – Modelo da CTDE submetido à OLED 

 
Fonte: Autor (2019), adaptado da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2011c, p. 1). 
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Conforme podemos perceber, figura 34, os conceitos "Temporalidade" e 

"Destinação" não deveriam estar presentes em um modelo conceitual como um 

único conceito. Todavia, esta classe foi mantida no modelo submetido ao OLED para 

que ele espelhe o do modelo do CTDE, mas não poderia ficar assim em um modelo 

conceitual ontológico. 

 Ainda sobre os conceitos "TipoDeClasse" e "TipoUnidadeArquivamento", 

percebe-se que esses conceitos foram classificados na categoria quality. Segundo 

Sales (2015, n. p.) quality é “um tipo particular de propriedade intrínseca que possui 

um valor estruturado. Qualidades são coisas que dependem existencialmente das 

coisas que caracterizam chamadas de portadoras”. 

 Sales (2015, n. p.) aponta que existem três tipos de quality em OntoUML: 

a) Perceivable – que captura qualidades que podem ser medidas por um 

agente com o instrumento apropriado, como peso, altura, cor e velocidade; 

b) Non-Percevaible – que representam propriedades que não podem ser 

medidas diretamente por um instrumento, como a moeda; 

c) Nominal – são usados para fazer referência a um indivíduo, como o nome 

de alguém, o ISBN de um livro ou um número de cartão de crédito. 

  Para o modelo em questão o que nos interessa é nominalquality. 

Quando realizamos a validação do modelo conceitual da CTDE na OLED 

foram obtidos resultados, que estão descritos a seguir (figura 35).  

Ressaltamos que serão realizadas, neste trabalho, duas formas de validação: 

a sintática22 (mais geral) e a específica sobre anti-patterns. No entanto, ressaltamos 

que existem outros tipos de validações que envolveriam uma atenção mais detida, 

mas isso fugiria do foco deste trabalho. 

Diante disso, destacamos que o foco deste trabalho é a análise das relações 

partitivas e nos ateremos às inconsistências apontadas pela ferramenta OLED que 

dizem respeito a essas relações, a saber, (i) documento é composto por documento, 

(ii) documento arquivístico é composto por componente digital, e, (iii) unidade de 

arquivamento é composta por volume. 

 

  

                                                           
22

 Essa validação aponta diversos tipos de inconsistências existentes no modelo da CTDE, porém 

apenas serão detalhadas as ocorrências específicas sobre relações partitivas. 
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Figura 35 – Inconsistências sintáticas no modelo conceitual do CTDE, verificado pela OLED. 

 

Fonte: O Autor (2015). 

Primeiramente, efetuamos a validação sintática. Nesta validação, figura 35, no 

que diz respeito às relações partitivas, foram apontados quatro erros, para as 

relações ComponentOf, alertando que a soma mínima de cardinalidade das partes 

deve ser igual ou maior do que dois. 

A título de simplificação, apresentamos o resultado da validação de um trecho 

do modelo, figura 36, que diz respeito ao Documento arquivístico ser composto por 0 

(zero) ou mais componentes digitais. Percebe-se que há outros casos semelhantes 

no modelo, cuja validação apontará os mesmos erros (por exemplo, unidade de 

arquivamento composta por volumes). A seguir, efetuamos a validação sobre anti-

patterns (figura 37). 

 
Figura 36 – Trecho do modelo validado para Anti-patterns. 

 
Fonte: O Autor (2019). 
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Figura 37 – Validação do trecho do modelo para anti-patterns

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

Neste caso, a ferramenta apontou que para relações indicadas como 

“composta de” deve haver no mínimo duas entidades distintas. Conforme vimos, na 

subseção 5.1, as relações do tipo ComponentOf  são usadas para complexos 

funcionais. 

Na próxima seção apresentaremos uma análise os aspectos relacionados 

aplicação da Teoria do Todo e da Teoria das Partes. 
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7 ANÁLISE DOS PROBLEMAS DE EXPRESSIVIDADE DO MODELO DA CTDE 

COM BASE NA ONTOUML 

 

Nesta seção serão analisados os problemas de expressividades 

relacionados às relações partitivas do modelo da CTDE de modo a possibilitar 

melhorias na modelagem desse tipo de relação do referido modelo.  

Conforme expressado na subseção 4.1.2 desta dissertação, na Teoria das 

Partes a relação do tipo ComponentOf deixa claro que um indivíduo que possua 

partes deve ser constituído por pelo menos duas partes. No entanto, percebe-se que 

no modelo da CTDE, o conceito documento foi modelado como composto por 

documento (0...*), o que vai de encontro ao princípio da suplementação fraca. 

No entanto, percebemos que o modelo do CTDE procura expressar que pode 

haver documentos compostos por outros documentos, mas para expressar isso de 

forma não ambígua, devemos entender que isso pode significar duas coisas: ou 

todos os documentos são encarados da mesma forma (como uma coleção), ou 

então cada um deles é encarado como um papel específico (formando um complexo 

funcional). Então, a forma de modelagem vai depender de cada situação, de como 

queremos encarar esse conjunto de documentos. 

 Cabe, neste momento, retomarmos a diferença entre coletivos e complexos 

funcionais, pois há uma distinção ontológica entre eles. Esse conhecimento é 

importante para compreendermos melhor o documento enquanto collective e 

enquanto complexo funcional. 

No que se refere ao documento enquanto um coletivo, o princípio que une 

esses documentos é a relação uniforme “que se mantem entre todas as partes e 

apenas essas partes” (SALES; GUIZZARDI, 2017, p. 3). Ou seja, quando os 

documentos são considerados como collective, isso quer dizer que os documentos 

têm o mesmo papel.  

Por exemplo, em um processo, esta noção não daria conta da multiplicidade 

de funções de documentos que existem dentro do tipo de documento. Isso se dá 

porque em um processo existem, por exemplo, memorando, relatório e parecer– ou 

seja, são elementos de forma documental de naturezas distintas e que não têm o 

mesmo papel. Se nos interessa destacar essa diferença de papeis, então 
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precisamos modelar o conceito desse tipo de documento como um complexo 

funcional. 

Diante do exposto, podemos considerar um documento como entidades 

distintas: em uma ele pode ser encarado como um complexo funcional e, por outro 

lado, pode ser encarado como collection. No modelo que estamos propondo, vamos 

considerar que o documento arquivístico é um documento em vez de origina-se de 

documento. Cabe destacar que o documento é uma unidade indivisível, sendo 

assim, não pode ser considerado separadamente. 

Para possibilitar uma visualização possível de como poderia ficar modelado 

o documento arquivístico enquanto complexo funcional e enquanto collective 

apresentamos o modelo ilustrado na figura 38.  

 

Figura 38 – Documento arquivístico como complexo funcional versus documento como collective. 

 

Fonte: O Autor (2019). 

 

O exemplo da figura 38 é um exemplo didático, onde se considera um 

processo como sendo formado, apenas, por três tipos de elementos de forma 

documental (memorando, relatório e parecer), cada um deles com um papel 

específico que se desejaria destacar. 

Essa distinção pode ser útil para desenvolvedores de sistemas entenderem 

que podem existir diferentes composições possíveis de documentos arquivísticos, e 



85 

  
 

 
  

cada uma dessas composições possui um conjunto específico de documentos com 

papeis determinados. No desenvolvimento de um sistema como o SEI 23 , por 

exemplo, isso pode ser relevante, pois permite que se entendam os diferentes 

complexos documentais admissíveis e suas partes. 

Na hipótese de todos os documentos arquivísticos de um processo serem 

considerados como desempenhando apenas o papel de membro de um processo, 

então o conceito processo pode ser usado para se referir a uma coleção. Em 

contrapartida, se um processo é conceituado a partir de uma perspectiva funcional 

em que os papéis são explicitados – como, por exemplo, memorando, relatório e 

parecer, entre outros –, o conceito de processo deve ser representado como um 

complexo funcional. 

Cabe ressaltar, que o conceito documento arquivístico enquanto complexo 

funcional é constituído de uma coleção de documentos arquivísticos. 

A partir do exposto, o termo documento, presente no modelo conceitual da 

CTDE, parece expressar vários significados em um único elemento do modelo. De 

uma perspectiva, temos que documento arquivístico é um complexo funcional, pois 

possui várias partes que desempenham papéis diferentes; em outro momento, ele é 

apenas uma coleção de documentos arquivísticos.       

Outra inconsistência, apontada pela ferramenta, e, da perspectiva das 

relações partitivas, está relacionada à unidade de arquivamento composta por 

volume. 

Quando encaramos o conjunto de documentos como collection, na verdade 

estamos encarando essa coleção como uma unidade de arquivamento. Essa 

unidade de arquivamento, por sua vez, pode ser dividida em volumes. Por exemplo, 

se um processo contiver muitas páginas, ele poderá ser dividido em dois ou mais 

volumes. Nesse caso, a relação que se estabelece entre volume e processo é de 

Member of (membro de) e não Composed of (composto de), ou seja, os volumes são 

membros de um processo, na medida em que não desempenham papéis 

diferenciados em relação ao todo. 

Lembramos que existem duas possibilidades possíveis, considerar unidade 

de arquivamento da perspectiva do conceito enquanto collective ou complexo 

funcional, dependendo do ponto de vista que queremos destacar. Diante disso, cabe 

                                                           
23

 “O SEI é uma ferramenta eletrônica que permite produzir, editar, assinar e tramitar processos e 
documentos” (NOGUEIRA; COSTA, 2017, p. 306). 
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ressaltar, que se o considerarmos complexo funcional, todas as partes dele devem 

estar representadas no modelo. Para isso teríamos de identificar as possíveis partes 

com papeis diferentes em um volume. 

De maneira análoga, se considerarmos o documento arquivístico digital 

como um complexo funcional, será necessário representar no modelo pelo menos 

duas das partes que compõem esse conceito. Como explicado na subseção 3.3, um 

documento arquivístico digital pode possuir vários componentes digitais, estes 

fixados em um suporte digital (considerando que o suporte é onde está registrado o 

componente digital). Sendo assim, entendemos que uma forma possível de 

representar esses conceitos no modelo seria a figura 39. 

 
Figura 39 – Documento Arquivístico Digital enquanto complexo funcional 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

De acordo com o que foi exposto na subseção 3.3, o documento arquivístico 

pode ser digital ou não digital (analógico) e todo documento arquivístico digital 

possui um suporte digital (óptico, magnético etc)24.  

Naturalmente, no modelo poderíamos, de maneira análoga, explicitar as 

partes do documento arquivístico não digital. A intenção, entretanto, não é refazer o 

modelo completo, mas apenas apontar caminhos para a sua melhor precisão. 

Assim, no modelo conceitual proposto, podemos representar algumas 

entidades que se relacionam ao documento arquivístico, a saber, documento 

arquivístico digital e documento arquivístico não digital. Além disso, podemos 

demonstrar os tipos de relações existentes entre os vários conceitos. 

   

                                                           
24

 Embora existam documentos arquivísticos de natureza híbrida, eles são na verdade compostos de 

documentos não digitais e digitais. A título de simplificação, no modelo proposto, vamos considerar 
apenas os conceitos de documento arquivístico digital e não digital. 
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8 CONCLUSÃO 

  

Desde a inserção da tecnologia no âmbito da gestão de documentos nas 

instituições públicas e privadas tem-se percebido inconsistências no levantamento 

dos requisitos e, consequentemente, ambiguidades nos modelos conceituais para 

sistemas de gerenciamento de documento arquivístico digital. Isso pode acabar 

gerando sistemas que não atendem as necessidades das instituições arquivísticas. 

A metodologia empregada nesta pesquisa foi de caráter exploratório e teve 

como procedimentos técnicos uma pesquisa bibliográfica, pois assim, podemos 

conhecer o estado em que a temática referente à gestão e sistemas de documentos 

arquivísticos digitais, modelos conceituais e ontologia de fundamentação encontra-

se na literatura. 

Ainda, com relação à pesquisa realizada, este trabalho tem como natureza a 

pesquisa qualitativa. Uma vez que, se utilizou da análise dos conceitos relacionados 

à temática pesquisada e presentes na bibliografia levantada. 

 Vimos que esse estudo possibilita aos profissionais que trabalham com a 

gestão de documentos arquivísticos, sobretudo, a gestão do documento arquivístico 

digital, uma fonte para participar mais ativamente das decisões de escolha ou 

desenvolvimento de sistemas mais aderente à necessidade das instituições 

arquivísticas. 

 Com isso, empreendemos neste trabalho dedicar atenção a um instrumento já 

existente, o e-ARQ Brasil e o modelo conceitual da CTDE, buscando em outro 

corpus teórico uma abordagem que auxiliasse no aprimoramento do modelo 

existente. 

 Constatou-se que as bases de dados no âmbito nacional e especializadas em 

informação arquivística, no contexto de organizações brasileiras, possuem poucos 

estudos sobre sistemas de gestão arquivísticos de documentos, pois a atenção das 

organizações e profissionais está direcionada para os aspectos diplomáticos do 

documento e tem pouco explorado as questões de modelos de dados arquivísticos 

voltados para os sistemas de informação. 

 Apesar disso, um fator positivo é que, o CONARQ, a partir da década de 1990 

tem uma câmara técnica – CTDE – dedicada aos estudos e ao estabelecimento de 
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normativas, para o desenvolvimento de sistemas de gestão de documentos 

arquivísticos. 

Diante disso, com este estudo, podemos perceber que a aplicação de 

princípios de modelagem conceitual ontológica é uma importante aliada na 

elaboração de modelos mais precisos, sobretudo o uso do arcabouço teórico da 

Ontologia de Fundamentação, mais especificamente a UFO-A.  

Cabe ressaltar que reconhecemos a relevância do modelo conceitual da 

CTDE para começarmos a refletir os conceitos importantes na gestão documental, 

mas consideramos ser necessário de ampliar a representação dos conceitos, de 

forma que possamos sanar as ambiguidades e imprecisões existentes. 

Consideramos ter atingido os objetivos propostos, uma vez que identificamos 

a problemática da expressividade do modelo conceitual proposto pela CTDE. Para 

isso, em conformidade com nossos objetivos específicos, nos baseamos nos 

pressupostos de uma ontologia de fundamentação, mais especificamente da UFO-A 

e no entendimento dos conceitos da Arquivística, contidos no modelo proposto pela 

CTDE. 

Também em conformidade com nossos objetivos específicos, fomos à 

literatura da área arquivística, ao Conselho Nacional de Arquivos e à Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos e levantamos quais eram as definições para os 

conceitos presentes do modelo; verificamos esses conceitos com base nas 

categorias apresentadas na Ontologia de Fundamentação UFO-A, submetemos o 

modelo à ferramenta OLED que apontou as inconsistências, e, por uma questão de 

tempo, restringimos nossa análise aos conceitos do modelo conceitual relacionados 

aos aspectos da Teoria do Todo e da Teoria das Partes. 

Para os trabalhos futuros, é possível um maior aprofundamento nos demais 

conceitos presentes no modelo conceitual, assim como nas relações existentes 

entre esses conceitos.  
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